
hoofdstuk 16 Macht en afhankelijkheid

En selfs ga ik hun noch voor, gelijk een Piloot of Weg-wijser, die desen Weg meenigmaal

bewandelt heeft, en alle de Klippen en perikelen kend, die men in dese Reys ontmoet.

Daar ondertusschen sy sich niet waardigen hare voetstappen voort te setten, om my te

volgen: hun ophoudende met het beraadslagen en overleggen van haar eigene willens of

natuurlijke bewegingen. En wanneer sy swarigheit of moeyelijkheit vinden, soo blijven

sy op den Weg stille staan, ende en gaan niet voorder.

Antoinette Bourignon, Waare Deugt II,

brief 2 (1-4-1674), p. 93.

Zolang Bourignons volgelingen haar uitspraken met instemming konden begroeten

en in hun eigen referentiekaders konden inpassen, was haar gezag gewaarborgd. Maar

naarmate zich meer volgelingen bij Bourignon aansloten en de noodzaak van gemeen-

schapsvorming groter werd, liepen de spanningen in de groep op. Een aantal volgelin-

gen bleek zich toen niet langer te kunnen vinden in Bourignons denkbeelden en

handelwijze. Zij vonden dat het op het gemeenschapsleven gebaseerde samenlevings-

model van de sociëteit van ware christenen op zeer gespannen voet stond met de wijze

waarop Bourignon haar geestelijk leiderschap vorm en inhoud wilde geven. Tegelij-

kertijd werd tijdens het verblijf in Noordwest-Duitsland steeds duidelijker dat de

vorming van op spirituele banden gebaseerde verwantschapsrelaties het gemis van een

collectieve ideologische binding niet in voldoende mate kon compenseren.

De conflicten die uit Bourignons autoritaire manier van optreden voortvloeiden,

verdienen nader aandacht, maar niet omdat zij bewijzen dat Bourignon heerszuchtig,

egoïstisch en autocratisch was, zoals Van der Linde stelde.1 Dat oordeel, hoe waar

misschien ook, gaat namelijk geheel voorbij aan de aard van Bourignons leiderschap

en aan de dynamiek tussen haar en haar volgelingen. Veeleer verdienen de conflicten

aandacht omdat zij laten zien dat er in die situaties niet langer sprake was van ‘geslaag-

de communicatie’.2 Dit betekent dat de context waarin de communicatie plaatsvond,

veranderd moet zijn of de ontvanger andere waarden belangrijker moet hebben

geacht. Dit zijn kortom de situaties waarin de ban verbroken kon worden en er sprake

was van verlies van charisma. Bourignon moest zich op die momenten verhouden tot

volgelingen die overwogen om zich van haar af te wenden om terug te keren in de

wereld of hun toevlucht te zoeken bij een van haar concurrenten.

Om niet te vervallen in een opsomming van incidenten en ruzies rond individuele

personen is het wenselijk de conflicten te categoriseren. Ik onderscheid drie kwesties,

waaraan ik ruim aandacht zal besteden omdat zij een voortdurende bron van span-

ningen vormden: het samenlevingsmodel van de ware christenen, de sekseverhoudin-

gen in de groep en de mate waarin de ‘kinderen’ gehoorzaamheid aan hun ‘moeder’
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verschuldigd waren. Toen duidelijk werd dat Bourignons macht zijn grens had

bereikt, greep zij naar een middel waarvan zij al eerder gebruik had gemaakt: het

duivelspact. Om te begrijpen waarom zij dit deed, zal de situatie waarin zij hiertoe

overging nader onderzocht moeten worden. Hing Bourignons beschuldiging op een of

andere manier samen met de aanklacht wegens toverij die een van haar eigen volge-

lingen kort daarvoor tegen haar had ingediend? En wat zeggen deze over en weer geui-

te beschuldigingen van toverij en hekserij over de machtsverhoudingen en afhanke-

lijkheidsrelaties in Bourignons gezelschap?

Strijd over het nieuwe samenlevingsmodel

Het door Bourignon voorgestane samenlevingsmodel bleek in de praktijk niet de vorm

te krijgen van het utopische ideaal van een communautaire samenleving waarin geen

onderscheid naar maatschappelijke status gemaakt werd en de groepsleden op gelijke

basis in de gemeenschap van goederen konden participeren.3 Vooral de vraag ten

gunste van wie het geld en de goederen van de sociëteit der christenen mochten

worden aangewend, leidde in de praktijk geregeld tot wrijvingen. De door Bourignon

gehanteerde criteria voor het geven van aalmoezen of het verrichten van liefdewerken

bleken niet altijd te stroken met die van haar volgelingen. Bourignon stelde zich op

het standpunt dat de rijkdommen van haar gezelschap uitsluitend ware christenen ten

goede mochten komen, omdat die niet langer ‘het tijdelijke’ zochten maar ‘het Rijk der

Hemelen’.4 Wie als zodanig aangemerkt mocht worden, bepaalde zij en niemand

anders. Niemand in haar gezelschap mocht echter denken dat de sociëteit der ware

christenen geld in overvloed had en dat er dus geen handenarbeid verricht hoefde te

worden of dat er loon voor geleverde diensten geëist kon worden. Van het surplus aan

geld kon al evenmin iets aan de armen en behoeftigen in de wereld worden geschon-

ken, omdat zij in Bourignons ogen geen ware christenen waren. In eigen kring kwam

dat Bourignon op de nodige kritiek te staan. Naar het gevoelen van sommige van haar

volgelingen zwom zij in het geld. Koffers vol zou zij ervan hebben! Dat hiervan niet

iets aan anderen ten goede mocht komen, getuigde in hun ogen van gierigheid en een

gebrek aan naastenliefde.5

Weerspannigheid van de Friese vrienden?
Eén specifieke groepering in Bourignons gezelschap bleek zich zelfs collectief gedis-

crimineerd te voelen: de Friezen. Tot deze groep behoorde Reynier Jansen, de

Harlingse vetermaker die in 1672 vol verwachtingen met zijn gezin naar Husum was

overgekomen, diens broer de tingieter Ruerd Jansen, de grootschipper Jelle Aedes en

zijn echtgenote, de passementwerker Sikke Pieters en zijn kinderen, de gortmaker

Sikke Lieuwes, en de chirurgijn Jacobus Marci en de kaarsenmaker Hidde Roos Tjaards

met hun beider gezinnen.6 Bourignon rekende hen weliswaar tot haar ‘vrienden’, maar

merkte geen van hen als ‘enfant’ aan. Van meet af aan wantrouwde zij hun motieven

en beklaagde zij zich over hun grove manieren. Niettemin had zij aanvankelijk nog

goede hoop dat zij bereid waren hun zielenheil boven alles te stellen, want, zo schreef

zij aan De Lindt: ‘Je crois que ces Frisons ne viennent point pour gaigner de l’argent,

ny pour chercher leurs plaisirs, ains pour chercher la perfection de leurs ames.’7

‘ik moet spreken’
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In juni 1672 verbrandden de meeste Friese vrienden alle schepen in Friesland

achter zich, om samen met vrouw en kinderen naar Bourignon in Sleeswijk-Holstein

over te komen.8 Bourignon meende echter dat het niet zozeer hun liefde voor het evan-

gelische leven alswel de oorlog was die hen daartoe had doen besluiten. Toch was zij

bereid om hen naar vermogen te helpen ‘pour le bien de leurs ames’. In ruil daarvoor

verwachtte Bourignon dat zij zich aan God zouden overgeven als ware kinderen aan

hun Vader, de oude gewoontes van ‘het verdorven vlees’ lieten varen en hun leven in

dienst zouden stellen van de sociëteit der ware christenen.9 Sommigen stelde zij te

werk in de huisdrukkerij te Husum. Anderen werden van hun vrouw en kinderen

gescheiden en op Noordstrand gestationeerd. Hun echtgenotes dienden samen met

hun kinderen in Husum het tijdstip af te wachten waarop ook zij zich op het eiland

konden of mochten vestigen.

De Friese vrienden hadden zelf in de veronderstelling verkeerd dat zij met hun

gezinnen onder Bourignons leiding een nieuw bestaan op Noordstrand konden gaan

opbouwen.10 De praktijk pakte echter anders uit en de meeste van hen bleken grote

moeite te hebben om zich aan te passen aan de door Bourignon voorgeschreven levens-

wijze. Marci bijvoorbeeld had, naar het schijnt, gedacht dat hij op Noordstrand de

beschikking zou krijgen over een eigen kamer of huis en aldaar zijn oude beroep van

chirurgijn-barbier zou kunnen uitoefenen.11 Bourignon vond dat een teken van

gemakzucht en gebrek aan motivatie. Al in januari 1673 sprak zij haar ergernis uit over

de in haar ogen weinig coöperatieve houding van de Friese vrienden, die, als we haar

mogen geloven, verwacht hadden in een paradijselijke gemeenschap zonder arbeid

terecht te komen:

un chacun cherchoit ses aises, & vouloit avoir la meilleure place, travaillant quand

il leur plaisoit, les uns plus les autres moins; & si j’avois voulu les reprendre, ils

eussent tous murmure contre moy comme firent les enfans d’Israël contre

Moïse.12

Ook over het gedrag van de vrouwen was Bourignon teleurgesteld. In plaats van het

huis in Husum schoon en op orde te houden, maakten zij er een troep van. Hierdoor

zag Bourignon zich genoodzaakt alles zelf op te ruimen en schoon te maken. Daarmee

deed Bourignon het voorkomen alsof ook de vrouwen een ommekeer van de sociale

verhoudingen verwacht hadden. Zij deed daarover haar beklag aan een van haar

vertrouwelingen:

Les femmes ne vouloient pas seulement nettoyer la maison, ou les meubles: un

chacun remettoit l’ouvrage sur l’autre, & le tout alloit en desordre, rompans &

distrayans nos meubles sans soucy: en sorte que plusieurs d’iceux m’ont manqué

aprés que toutes ces personnes ont été sorties; & m’ont laissé la maison si sale,

que j’ay moy méme nettoyé les ordures, & fait emporter hors de la maison

plusieurs tonne d’icelles, avec mon grand labeur & sueur.13

Om eventuele strijd met teleurgestelde aanhangers uit de weg te gaan, hield

Bourignon hun voor dat zij tot niets verplicht waren. Wie weg wilde, kon gaan.14

Bourignon vreesde bovendien dat verkeerd voorbeeld verkeerd zou doen volgen. Zij
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deed er daarom alles aan om de discipline hoog te houden en speelde, indien nodig,

haar Friese vrienden tegen elkaar uit. Zo luchtte zij in een brief aan Marci haar hart

over Pieters. Deze Harlingse passementwerker had haar voor zijn vertrek naar

Noordstrand verzekerd dat het hem niets uitmaakte waar hij woonde, als hij maar in

zijn eigen onderhoud kon voorzien. Eenmaal op Noordstrand aangekomen, wilde

Pieters van Bourignon de verzekering dat zij hem en zijn kinderen zou onderhouden.

Die omslag verbaasde haar hogelijk. Bang als zij was dat mogelijk ook Marci van

gedachten zou veranderen, schreef zij hem:

Ik geloof, dat hy quaden raad heeft gehad, gelijk Gy; en dat gy al te samen hebt

vergeeten, waarom dat gy de Weereld wilt verlaten; dewijl dat gy noch buyten de

Weereld soekt, ’t geen de weereldsche Menschen daar midden in soecken, te

weten, uw eygen Baat.15

Nog datzelfde jaar raakte Marci zelf verwikkeld in een conflict met Bourignon over de

rekening van zijn werkzaamheden op Noordstrand. Bourignon verweet hem dat hij

twee paarden gebruikt had die door De Lindt waren gekocht, maar dat hij in zijn afre-

kening geen kosten had opgevoerd voor de huur van de beesten.16 Zij eiste hiervoor

alsnog geld van hem. Met haar opstelling in deze zaak gaf zij te kennen dat zij haar rela-

tie met de Friezen zo zakelijk mogelijk wilde houden en hen vooralsnog uitsloot van de

gemeenschap van goederen. Maar in feite betekende dit dat zij met twee maten mat.

Toen duidelijk werd dat het door Bourignon aangekondigde godsgericht almaar

uitbleef en de op Noordstrand te vestigen gemeenschap voorlopig niet gerealiseerd

zou kunnen worden, liepen de interne spanningen verder op. Tot grote ergernis van

Bourignon trad bij vele Friese vrienden een zekere verslapping op, waardoor zij terug-

vielen in hun oude gedragspatronen. Zo eisten Marci, Reynier Jansen, Pieters en

Lieuwes naast de vergoeding om in hun levensonderhoud te voorzien, loon voor de

door hen verrichte werkzaamheden.17 Daarvan wilde Bourignon echter niets weten. Zij

hield hun voor dat hun gedrag niet strookte met dat van ware christenen. Dat gold in

haar optiek bovenal voor Marci, die zich ook niet aan de voorgeschreven seksuele

onthouding bleek te kunnen houden. De in 1673 door zijn echtgenote gebaarde twee-

ling was daarvan voor Bourignon het levende bewijs.18

Het gedrag van de Friese vrienden stelde Bourignon zo teleur dat zij in september

1673 besloot om haar handen van hen af te trekken. Aan een van haar ‘kinderen’

berichtte zij toen dat zij de Friezen aan hun lot wilde overlaten totdat zij meer verlicht

zouden zijn en meer moed zouden tonen:

Je me suis resolue de laisser tous ces Frisons à eux-mémes, jusqu’à ce qu’ils ayent

plus de lumière & de courage. Car maintenant, ils ne me font que des peines, sans

profit, & tirent plus de scandale de nôtre conversation, que d’utilité à leurs ames;

& il semble qu’ils se sont imaginés, que j’ay grand besoin d’eux, ou qu’ils m’ap-

portent du profit. Il faut que je leur montre que cela n’est point veritable, & que

je ne cherche personne.19

Die ontmoedigende houding sorteerde effect, zij het niet het door Bourignon gewen-

ste. Binnen een jaar wendden de Friezen zich een voor een van hun geestelijke leids-
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vrouw af. Alleen Jelle Aedes leek vastbesloten te zijn om stand te houden.20 Maar ook

hij keerde uiteindelijk terug in de wereld. In dat opzicht volgde hij het voorbeeld van

zijn vrienden Sipke Agges en Hidde Roos Tjaards. Via via vernam Bourignon dat

Aedes, die zelf grootschipper was geweest en op Noorwegen had gevaren, in 1675

alweer een schip had gekocht om zijn oude beroep te kunnen hervatten.21 Anderen,

onder wie Reynier Jansen, Sikke Lieuwes, Sikke Pieters en mogelijk ook Marci besloten

hun heil bij een concurrerende religieuze gemeenschap te zoeken en sloten zich bij de

quakers in Frederikstad aan.22 Als we Bourignon moeten geloven, zouden zij er alles

aan gedaan hebben om haar na hun vertrek in opspraak te brengen.23

Geen egalitarisme
De afvalligheid van de Friezen bracht Bourignon ertoe een buitengewoon bittere klaag-

zang aan te heffen over hun ondeugden en onvolmaaktheden. Op 1 april 1674 richtte zij

zich daartoe in een open brief tot een van hen, de al genoemde Marci.24 Zij verweet hem

en zijn vrienden dat zij geen van allen gekomen waren om onder haar leiding ware

christenen te worden. Veeleer zou hun komst zijn ingegeven door de oorlog die vanaf

mei 1672 in de Republiek der Verenigde Nederlanden woedde en die hen het verlies van

hun tijdelijke goederen had doen vrezen.25 Eenmaal in haar nabijheid bleken zij geen

van allen bereid de weg te gaan die Jezus hun had voorgeleefd. Zowel de mannen als de

vrouwen waren alleen maar gesteld op hun gemak en voelden er weinig voor om bij de

oogst op Noordstrand te assisteren of andere arbeid voor de gemeenschap te verrichten.

Bourignon was zich naar haar zeggen voor hun geestelijk en lichamelijk heil blijven

inspannen, ofschoon er van enige wederkerigheid geen sprake was:

Want ik besteede veel tijts om u te spreken en te schrijven; en heb lichamelijk

veel beslag en moeyte, om u te herbergen en te bedienen; d’eene komt, d’andere

gaat; d’een brengt sijn huysraat, sijn kinders, en d’ander komt weer de sijne

halen. Invoegen dat ik in gestadigen arbeydsaamheyt ben, gelijk een herbergier-

ster. Want ik heb niemand om de vuyligheden die gy alle in huys brengt te reyni-

gen, ik moet het al selfs doen; en gy maakt niet een tafelbord vuyl, of ik moet het

daar naar wasschen. Invoegen dat indien ik de hope niet had, van de volmaakt-

heit uwer zielen, ik sou wel blijde zijn, dat niemand van u-lieden noyt in mijn

huis quam, en dat niemand my meer sou schrijven of spreken.26

Achter Bourignons ergernis over de vermeende gemakzucht en luiheid van de groep

Friezen lijkt een ander, fundamenteler, sociaal-cultureel conflict te zijn schuilgegaan.

De Friese vrienden hadden klaarblijkelijk verwacht dat in hun nieuwe, op het evange-

lie geïnspireerde leefgemeenschap alle verschillen in sociale of geestelijke stand

zouden zijn weggevallen. Dus dat er geen onderscheid gemaakt zou worden tussen de

‘frères’ en de ‘amis’ en dat hun dezelfde behandeling ten deel zou vallen als de rijke

kooplieden die deel uitmaakten van Bourignons gezelschap. De praktijk bleek echter

anders te zijn. Zo zouden de Friese vrienden zich erover beklaagd hebben dat

Bourignon het eten niet eerlijk verdeelde. De beste beetjes zouden voor de oudsten of

de andere leden van de sociëteit zijn geweest en niet voor hen.27 Ook zouden zij

Bourignon verweten hebben dat zij in haar aanspreekvormen onderscheid maakte

tussen de groepsleden:
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Want vele hebben alreeds gemurmureert, om dat ik somtijds onse Broederen

Monsieur noeme; dat opvattende als een sonde, of wereldsche ydelheit, of als een

voor-recht dat men aan de selve geeft. En brengen daar toe de Schrifture by,

dewelke segt: dat men geen aansiender der menschen wesen moet. My daar door willen-

de te verstaan geven, dat ik hun ook met de naam van Monsieur behoorde te

noemen, als of sy voorname Kooplieden waren; hoewel sy van staat, handwerks-

lieden zijn: den eenen een Boer; den anderen een Vetermaker, of Kaarssemaker, of

Schipper. Welke menschen of standen niet gewoon zijn met de naam van

Monsieur genoemt te worden.28

In dit opzicht bleken de verwachtingen van de Friezen te botsen met de normen 

en waarden die Bourignon hoogachtte, en waarvoor ook zij zich op de Schrift meende

te kunnen beroepen. Zij verdedigde het door haar gemaakte standsonderscheid als

volgt:

Want by aldien ik een arm werkman Monsieur noemen soude; en dat ik een rijk

Koopman Pieter of Jan noemende, soo sou ik stoffe geven, aan den armen werk-

man, om sig te verheffen; en aan den rijken Koopman, om het tot ergernis van

een kleynachting op te nemen: door dien dat sulks wesen soude tegen den Regel

der Gerechtigheit, tegen de Burgerlijke goede zedigheit, en tegen de Leeringe des

Apostels; dewelke gebied: dat d’een d’ander voorkomen sal met eergevinge: of tegen de

Leering Jesu Christi selfs, dewelke segt: dat men alle Gerechtigheyt vervullen moet. Nu,

het sou geen Gerechtigheit zijn, dat men een slecht man (‘Roturier’) Monsieur, of

mijn Heer noemden; gelijk het ook niet recht (‘juste’) wesen sou, met de naam

van Pieter of Jan te noemen een achtbaar aansienlijk Man (‘un homme honorable’),

die al den tijd sijns levens, met goede reden den naam van Monsieur, of mijn

Heer gedragen heeft. Dat men (seg ik) sulx doen soude om te behagen aan dese

stoute onbeschaamde Vriesen; dewelke schijnen hier gekomen te zijn om my hare

plompigheden (‘lourdises’) te leeren; in plaats van dat sy van my de eerbare

zedigheyt (‘honesteté’) leeren souden.29

Uit de hier door Bourignon aangehaalde tegenstelling tussen ‘lourdise’ (botheid) en

‘honnêteté’ (beschaving, fatsoen) kan worden afgeleid dat zij vast bleef houden aan

haar eigen beschavingsnorm.30 Zij kon of wilde zichzelf dus niet in alle opzichten

losmaken van de cultuur van de stedelijke en hoofse (sub)elite waarin zij zelf was opge-

groeid. In haar ogen waren de Friese ambachtslieden en schippers niet alleen maat-

schappelijk gezien haar minderen, maar zij vond hen ook ongemanierd en meende dat

zij ook in dit opzicht nog iets van haar konden leren. Dit standsverschil moet ertoe

hebben geleid dat Bourignon de groep Friese vrienden op een andere manier tegemoet

trad dan de voormalige kooplieden in haar gezelschap, die zij tot haar eigen sociale

milieu rekende en op wie zij haar ethische richtlijnen afstemde. Het ging er volgens

Bourignon immers om dat zij als ware christenen leerden om ‘de Nedrigheyt Jesu

Christi te omhelsen, en gering te wesen’, ofschoon zij ‘in Aansien’ stonden.31 Dat

dienen een deugd was en dat ook mannen ‘geringe bedieningen en ongeachte dienst-

baarheden’ zouden moeten waarnemen.32 Jezus Christus, ‘den waren Man’, had hierin

het voorbeeld gegeven, ‘seggende: “Ik ben niet gekomen om gedient te worden, maar
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om te dienen”.’33 Bourignon was ervan overtuigd dat een dienstbode gelukkiger was

dan iemand die het aan zijn of haar stand verplicht was om zich te laten bedienen:

‘Daar en is niets anders dan de ydele Glory die daar is, van Meester genaamt te worden,

in plaats van Dienaar.’34 Een dergelijke ethiek appelleerde primair aan degenen die in

de omstandigheid verkeerden dat zij over huispersoneel beschikten of konden

beschikken.

Van sociaal egalitarisme was binnen de door Bourignon geleide gemeenschap hoe

dan ook geen sprake. Ondanks de nieuwe geestelijke orde waaraan de kinderen Gods

deel hadden en de gepropageerde christelijke deugden bleven maatschappelijke

standsverschillen tellen. Datzelfde gold overigens ook voor andere gemeenschappen

van religieuze dissidenten uit die tijd. In de wijze waarop de huisgemeente van Jean de

Labadie was ingericht werkten de onderscheidingen van de zeventiende-eeuwse stan-

denmaatschappij eveneens door.35 Een verregaande sociale gelijkheid was toentertijd

alleen bij de quakers te vinden. Het zal dus beslist geen toeval zijn geweest dat een

aantal Friese vrienden van Bourignon juist naar deze beweging overstapte.

Uit de aard van de conflicten kan niet anders worden afgeleid dan dat de Friese

vrienden ernstig in Bourignon en in de hun in het vooruitzicht gestelde beloften

teleurgesteld waren. Bourignon kaatste de bal terug door op haar beurt haar teleur-

stelling over hun gedrag uit te spreken. In hoeverre zij chargeerde of misschien wel

bewust gebruikmaakte van de omkering, blijft de vraag. De enige bronnen die infor-

matie bieden omtrent de gedragingen en klachten van de Friezen, zijn haar eigen

geschriften en die zijn de neerslag van haar perceptie. Daarbij komt dat de brief aan

Marci van meet af aan een publicitair doel diende, al zou het nog vijf jaar duren voor-

dat het stuk in druk verscheen. Het werd zowel in een Franse als een Nederlandse

editie uitgebracht onder de titel L’aveuglement des hommes de maintenant oftewel De

verblindheit der menschen van desen tijt.36 Met het genoemde geschrift beoogde Bourignon

‘de voornemens der quaadsprekers en quaadwillige onder de Mennonisten te weder-

houden, om dat sy de Waarheden Gods sochten in verachting te brengen, met te gaan

lasteren de gene die deselve voortbrengen’.37 Het voorwoord waaruit deze zinsnede

afkomstig is, was ondertekend door Frederik Franken, zelf ooit een overtuigd menno-

niet.38 Het heeft er derhalve alle schijn van dat Bourignon de Friezen publiekelijk tot

zondebok maakte om haar beschadigde imago te redden en de aandacht af te leiden

van de weerstand die zij in eigen kring opriep.

Gespannen sekseverhoudingen

De reeks van botsingen met vrouwen die tijdelijk in Bourignons kring verkeerden,

bevestigt niet alleen dat het door haar voorgestane regiem spanningen in de hand

werkte, maar laat tevens zien dat zij ook zelf op conflicten aanstuurde. Dat Bourignon

dit bij voorkeur bij vrouwen deed, is niet zo verwonderlijk. Conflicten met seksegeno-

ten stelden haar immers in staat om zichzelf ten koste van hen te profileren en zo haar

eigen positie te kwalificeren als een door God bestempelde, maar voor een vrouw unie-

ke en uitzonderlijke rol. Geregeld beklaagde Bourignon zich tegenover haar manne-

lijke volgelingen over de ‘natuurlijke weekhertigheyd’ van vrouwen, ‘die hun doet

neighen naar de Verdorventheyd van hare Natuur’. Hierdoor waren vrouwen niet goed
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in staat om wedergeboren christenen te worden. Mannen hadden daartoe volgens

Bourignon ‘meer Moed, en beter Vastigheyd’.39

In de praktijk deed Bourignon er alles aan om het aantal vrouwelijke volgelingen

zo klein mogelijk te houden. Niet alleen had zij weinig tot geen consideratie met de

vrouwen in haar gezelschap, maar ook stelde zij zich zeer wantrouwend op jegens

‘dochters’ die zich bij haar wilden aansluiten. Angst voor concurrentie speelde hierbij

een rol alsmede de vrees voor devaluatie van de status van haar gezelschap. Bourignon

wist maar al te goed dat het huisgezin van Jean de Labadie juist vanwege de aanwe-

zigheid van vrouwen het mikpunt was van spot en kritiek.40 Zelf deed zij daaraan naar

hartelust mee. Zo stelde zij in Gezeugnis der Waarheit dat zij niet onderhevig was aan de

bedrieglijke inbeeldingen en fantasieën die het vrouwelijk geslacht doorgaans eigen

waren – om daarna fijntjes op te merken dat zij ook niet wist waarom De Labadie

zoveel meer vrouwen dan mannen rond zijn persoon verzameld had. Hij had daar

ongetwijfeld zijn redenen voor, aldus Bourignon. Nieuwsgierige mensen moesten hem

er maar eens naar vragen.41 Zelf zorgde zij ervoor dat zich nooit meer dan een à twee

vrouwen in haar onmiddellijke nabijheid ophielden.

De in Bourignons kring opgenomen ‘vriendinnen’ en ‘dochters’ werden steevast

belast met huishoudelijke werkzaamheden. Deze taakverdeling stelde Bourignon in

staat zich aan de haar door God opgedragen taken te kunnen wijden. Het lijkt er zelfs

op dat dit de enige reden was waarom zij zo nu en dan toch bereid was vrouwen tot

haar gezelschap toe te laten.42 Veelzeggend zijn de specifieke eisen die Bourignon aan

deze vrouwen stelde: zij moesten niet te oud en niet ziek zijn, want dan konden zij

niet ingezet worden in de huishouding.43 Het liefst had zij, zo erkende zij onomwon-

den, Hollandse vrouwen, omdat die bekendstonden om hun properheid.44

Als ‘vrouw des huizes’ eigende Bourignon zichzelf het toezicht op de huishouding

toe en dus ook de controle over de huishoudelijke werkzaamheden van haar vrouwe-

lijke volgelingen. Om hun duidelijk te maken dat zij in dit opzicht het nodige van haar

konden leren, hield Bourignon hun voor dat het huishouden bestierd moest worden

op de wijze waarop God wilde dat dit gebeurde.45 In de praktijk leidde dat ertoe dat

zij de vrouwen goedschiks dan wel kwaadschiks leerde wat het betekende om zich

tevreden te stellen met het noodzakelijke. Uiteraard duldde Bourignon ook hierin

geen tegenspraak. Wie kon immers beter weten dan zij wat God van het dienstperso-

neel verlangde. Dat zij niet in staat was om haar dienstmaagden vast te houden, weet

Bourignon dan ook niet aan haar eigen repressieve en restrictieve regiem maar aan de

ongehoorzaamheid van de betreffende ‘dochters’.

Ongehoorzame ‘dochters’
Illustratief voor de door Bourignon voorgestane heropvoeding van haar ‘dochters’ is de

wijze waarop zij zich opstelde jegens Anna de Vos, de eerste vrouw die zij in haar gezel-

schap opnam.46 Anna de Vos en haar broer Lodewijk hadden toen Bourignon in 1671 een

schuiladres zocht, hun huis in Haarlem voor haar opengesteld. Bourigon logeerde hier

van half maart tot half mei. Kort daarvoor was Anna zeer ernstig ziek geweest. Onder

invloed van Bourignons denkbeelden en uit dankbaarheid voor haar herstel besloot zij

haar leven aan God te wijden. Om haar breuk met de wereld te markeren verkocht Anna

al haar mooie kleren voordat zij in juni 1671 in gezelschap van Bourignon naar

Sleeswijk-Holstein afreisde.47 Een maand later al zond Bourignon haar terug naar de
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wereld, omdat zij vond dat Anna niet aan haar geestelijke maatstaven voldeed.

Om de breuk te forceren deed Bourignon vanuit Sleeswijk haar beklag over Anna de

Vos bij haar broer Lodewijk, die in Haarlem was achtergebleven. Zij hield hem voor dat

zijn zuster niet in staat bleek te zijn om een geestelijk leven te leiden. Anna zou een

hovaardig hart en een hardnekkige geest bezitten. Dat was, zo schreef Bourignon aan

Lodewijk de Vos, al tijdens het verblijf in Enkhuizen aan het licht gekomen toen zij

voedsel gaf aen die hoovaerdy, en sig alle eer en dienst waerdig achte, lijdende in

alle woorden, Juffrouw genoemt te worden, seggende aen de Vrouw daer wy

logeerden in Enkhuisen, dat sy niet gekomen was om my te dienen; maer alleen-

lijk om my te vergeselschappen: en in der daed sy deed haer dienen; en ik heb

geld moeten geven aen die Vrouw, om de schootels te wasschen daer wy alle

dagen uit aten; want wy deden onse eigen kost, huerende alleenlijk de plaets.48

Uit deze mededeling blijkt dat ook hier al direct sprake was van tegengestelde visies

op de voor een geestelijk leven noodzakelijke deugden. Anna de Vos, die krachtens

haar stand gewend was om te worden bediend, voelde zich in weerwil van haar verlan-

gen naar een aan God gewijd leven niet geroepen om voortaan allerlei huishoudelijke

taken voor haar rekening te nemen. Bourignon daarentegen meende dat een vrouw als

Anna juist door het verrichten van huishoudelijk werk te kennen zou geven dat zij

bereid was om zichzelf te verloochenen en God te eren. Nu zij al tijdens het verblijf in

Enkhuizen hiertoe niet in staat bleek te zijn, meende Bourignon dat het beter was als

De Vos terugkeerde naar Haarlem. Zij zwichtte echter voor de door Anna gedane belof-

te zich te zullen beteren. Als we Bourignon moeten geloven, gebeurde dat echter niet:

Want zijnde op het Schip om naer Holstein te gaen, heeft sy haer gehouden als

een houte Pop sonder iets te doen, lijdende dat de mannen van ons geselschap, de

Tafel dekten, de schootels waschten en d’andere nootsakelijke diensten deden,

ondertusschen dat sy t’aensag. Daer na wierd sy krank op de Zee soo wel als ik:

dat verschoonden haer op dien tijd. Maar zijnde tot Tonningen aengekomen, en

wel gesond; soo hieuw sy haer noch als een Juffrouw sonder ergens de handen

aen te stellen, slapende dikwils tot 9. a 10. uuren van den middag: soodat ik niet

langer een soodanige luyheid kon verdragen.49

Bourignon had Anna de Vos daarna in een lange brief voorgehouden dat men moest

‘arbeiden in den dienst Gods, alsoo wel als in den dienst des werelds en dat’et de

luyheid was daer den Duivel op rust’.50 Beschaamd zou zij toen hebben beloofd de

schotels te zullen wassen en de verantwoordelijkheid voor de keuken op zich te

nemen. Haar natuurlijke zinnen waren echter, zo berichtte Bourignon aan broer Lode-

wijk, ook toen nog geenszins verstorven. Zo bleek Anna de beste beetjes te verorberen

voordat zij het eten serveerde. Hierdoor kwamen het vlees en de melk dikwijls zonder

vet en zonder room op tafel. Tegenover Lodewijk sprak Bourignon haar medelijden uit

over de onvolmaaktheid van zijn zuster:

Ik heb deernis van soo een oud persoon te sien dat sy haer tot sulke dingen

begeeft gelijk een jong Kind dat sijne lusten noch lekkernijen niet temmen kan.
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Sy heeft nochtans geen reden om achter de hand te eten of te drinken; dewijl dat

sy aen de Tafel soo veel of meer heeft als iemand onder ons: maer dit is haer

krankheid en onvolmaektheid.51

Bourignon kon daarom, zo liet zij Lodewijk weten, niets anders doen dan Anna terug

naar huis sturen. Zij verzekerde hem dat zij haar uiterste best gedaan had om zijn

zuster te onderrichten, maar dat deze niet had willen luisteren en liever alles op haar

eigen manier bleef doen:

Sy heeft een geest van tegenspreking; als ik wit wil, dan wil sy swart; en daer

mede houd sy staende, en verschoont hare gebreken: het welk my gantsch geen

hoope geeft om vordeel aen haer ziel te doen: en sy doet my groote schade; want

sy breekt en bederft alle dingen, ende en wil sig nergens in tot de volmaektheid

schikken: soo dat ik niet weet waer toe ik haer besteden sou; en sy mach niet

ledig blijven voor de volmaektheid harer ziel.52

Een reden temeer om Anna weg te sturen, was dat Bourignon, naar haar zeggen, ook

in financieel opzicht alleen maar schade van haar ondervond. Van geld en prijzen bleek

zij absoluut geen verstand te hebben.53 Bij de bakker bijvoorbeeld had Anna zich die

dag nog twee broden van ieder een halve stuiver voor de prijs van twee stuivers in de

maag laten splitsen. Dat Bourignon zich hierover zo opwond, bewijst wederom dat zij

haar handelskennis nooit verloochende, maar illustreert tegelijkertijd hoe zij haar

mensen en zaken tot in de details controleerde.

Om te voorkomen dat Anna haar bij terugkomst de schuld van haar vertrek zou

geven en zo haar eigen gebreken zou pogen te verdoezelen, raadde Bourignon Lode-

wijk aan zijn zuster te vermanen. Zij zou haar ziel niet mogen kwetsen door God en de

mensen ondankbaar te zijn, want, zo meende Bourignon,

God heeft haer tot hem getrokken door sijn groote barmhertigheid; en ik wilde

haer te hulp komen om daer toe mede te doen: want ik heb niet van noode gehad

het geselschap van uw Suster, maer sy had onderwijsing en bystand van nooden,

om haer aengenaem by God te maken. Dat de saek niet gelukt is, dat is haer eeni-

ge schuld.54

Ten slotte wilde Bourignon Lodewijk nog doen geloven dat Anna zelf het liefste bij

haar was gebleven. Zeer tegen haar zin zou zij gevolg hebben gegeven aan haar

gedwongen aftocht.

Om het vertrek van Anna in goede banen te leiden en er zeker van te zijn dat zij

naar Holland terugkeerde, bracht De Lindt haar in opdracht van Bourignon naar

Frederikstad. Hier werd zij ondergebracht bij een bevriende koopman, totdat zij met

schipper Douwe Hessels van Makkum en diens vrouw en kinderen de terugreis kon

aanvaarden.55 Lodewijk diende Bourignon na thuiskomst van zijn zuster te berichten

of zij goed was aangekomen.

Het gedwongen vertrek van Anna de Vos was geen op zichzelf staand incident.

Eenzelfde lot trof een paar jaar later Maria Hase, de weduwe uit Hamburg die zich in

1672 met haar zoon bij Bourignons gezelschap had aangesloten.56 Bourignon ergerde
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zich aan het gedrag van de oude vrouw, die in haar optiek weinig vorderde in de deugd

en niet in staat was haar verdorven natuur te overwinnen. Ook nu maakte zij haar

ongenoegen kenbaar aan een mannelijke bloedverwant van de betrokkene met wie zij

wel op goede voet stond: Johan Hase, Maria’s zoon. In september 1674 beklaagde

Bourignon zich bij hem over het onverbeterlijke gedrag van zijn moeder:

Ik heb door verscheyde Redenen getracht haar te doen sien, dat sy niet moest

meenen wel te doen, wanneer sy rond uyt quaat dede; maar dat sy met een recht

Oordeel behoorde te oordeelen het Goede uyt het Quade, en in haar verbeteren ’t

geen quaat was. Sy deed my daar op door beleefde woorden verstaan, dat sy de

Dingen des Huyshoudings niet qualyk dede, en dat sy die door lange Ervarend-

heyt genoeg had geleert, sonder dat sy die nu op nieuw behoefde te leeren. Waar

op ik stil sweeg, resolveerende haar nooyt iets meer te willen onderwijsen, en

haar te laten qualijk doen sonder een woord daar tegen te seggen.57

Het had Bourignon bovendien bijzonder gestoord dat Maria zo bedroefd was toen

haar zoon in 1674 in Flensburg gevangen zat. Ware christenen moesten nu eenmaal

bereid zijn omwille van de gerechtigheid vervolging te verdragen, aldus Bourignon.58

Ook vond zij Maria lui en spilziek. Reden genoeg om haar in 1675 te verstoten.59

In 1676 dwong Bourignon opnieuw een ‘dochter’ te vertrekken, Grietje Volckers.

Wat hiervan de reden was, zal in het vervolg van dit hoofdstuk duidelijk worden. Een

vrouw en twee meisjes die in augustus 1678 met Johan Conrad Hase vanuit Nijenrode

naar Lütetsburg waren overgekomen om Bourignon in de huishouding te assisteren,

was evenmin een lang verblijf vergund. Al binnen enkele weken werden zij wegge-

stuurd, omdat zij in Bourignons ogen van het huis een zwijnenstal maakten.60

Conflicten met echtgenotes
Ook kwam Bourignon geregeld in aanvaring met de vrouwelijke wederhelft van de

echtparen in haar gezelschap. In 1675 richtte haar toorn zich op de vrouw van Gerrit

Willems, die zij de dood van haar schapen, kalf en veulen op Noordstrand ten laste

legde. Bourignon weet de aan de dieren toegebrachte schade aan schadelijke toverij

van de vrouw en verordonneerde haar vertrek.61 Gerrit Willems, haar echtgenoot,

mocht blijven. Dat Bourignon hier niet hem maar zijn echtgenote als de schuldige

aanwees, had alles te maken met haar vooroordelen jegens vrouwen en haar ambiva-

lente houding ten opzichte van het huwelijk.

Wie getrouwd was, kreeg van Bourignon te horen dat het ware huwelijk gesloten

werd om elkaar te helpen ‘à arriver à la Vie eternelle’.62 Beide echtelieden moesten dan

wel in seksuele onthouding leven. Anders zouden zij God niet kunnen behagen. Maar

omdat de vleselijke liefde de goddelijke liefde in de weg stond, was, zo redeneerde

Bourignon, de ongehuwde staat uiteindelijk toch te prefereren boven de gehuwde.63

Mannelijke volgelingen die door hun vrouw belemmerd werden in hun streven naar

de volmaaktheid van hun ziel, deden er daarom beter aan om hun huwelijk op te

geven, aldus Bourignon. Volgens het canonieke recht kon het huwelijk echter niet

ontbonden worden, al was een scheiding van tafel en bed in geval van overspel moge-

lijk. Protestantse theologen hanteerden een ruimer standpunt en stelden dat overspel

volgens Mt 19,9 reden gaf om het huwelijk te ontbinden.64 Om haar gehuwde manne-
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lijke volgelingen ervan te overtuigen dat zij ook zonder dat er sprake was van overspel

het volste recht hadden om met hun echtgenote te breken, redeneerde Bourignon als

volgt. Vrouwen hadden, gelijk ‘onser aller Moeder Eva’ bij Adam gedaan had, de

neiging om hun man van de ‘Waarheyd Gods’ af te trekken. Zij achtten hun eigen

‘Voldoeningen’ nu eenmaal meer dan het ‘Eeuwig Welvaren van hare Mannen’.65 Zo

brachten zij het zielenheil van hun echtgenoten ernstig in gevaar. Dat was erger dan

overspel, ‘aangezien dat de Ziel veel waardiger is dan het Lichaam, en dat de Beletsel

van deselfs Volmaaktheit, meer te achten is dan alle de Lichamelijke Getrouwigheit die

in ’t Houwelijk belooft word’.66 In die gevallen mocht de man, zo meende Bourignon,

zijn vrouw verlaten.67 Een ieder die hiertegen bezwaar maakte, attendeerde zij op het

evangelie en op wat zij de ordonnanties van God noemde. Had Jezus niet zelf gezegd

‘Dat hy die niet verlaat Vader, Moeder, Vrouw en Kinderen om sijnent wille, zijnder

niet waardig is’ (Mt 10,35-37). Deze woorden konden volgens haar maar op één manier

worden uitgelegd: als je vader, moeder, vrouw en kinderen je christelijke volmaaktheid

in de weg stonden, dan moest je hen verlaten om een waardig ‘Discipel Jesu Christi’ te

worden.68 Bovendien wilde God niet dat de man ondergeschikt was aan de vrouw

maar dat de vrouw haar man gehoorzaamde, ‘principalement en chose bonne; en quoy

la Femme se doit estimer heureuse d’obeïr à son Mary’.69 Wie een echtgenote had die

dat niet wilde, kon haar beter maar beschouwen als een goddeloze vrouw en haar aan

haar eigen lot overlaten, aldus Bourignon.

Het spreekt haast vanzelf dat Bourignons opvattingen over het huwelijk en over

wat zij zelf als scheidingsgrond beschouwde, in de praktijk tot conflicten met gehuw-

de volgelingen leidden. Kuyper en Buordes bijvoorbeeld kozen voor hun echtgenotes

toen die niet langer in Bourignons gezelschap wilden blijven, ook al wisten zij dat dit

betekende dat zij moesten vertrekken.70 Zelfs Poiret bleek grote moeite te hebben met

Bourignons visie op het huwelijk en met haar negatieve oordeel over zijn vrouw.71

Die geregeld terugkerende conflicten leidden ertoe dat Bourignon zich, toen zij

eenmaal in Lütetsburg zat, terughoudender ging opstellen jegens gehuwde mannen

die zich bij haar gezelschap wilden aansluiten. Voortaan attendeerde zij hen erop dat

ook hun echtgenote zich in dit nieuwe leven moest kunnen vinden. Zij zou haar eigen

huishouden moeten opgeven en kon niet meer alles hebben wat zij wenste. Dat kon

aanleiding geven tot gemok en tot ontevredenheid en daar zat Bourignon, zo hield zij

de betreffende mannen voor, niet op te wachten.72

De vrouwen die meenden dat Bourignon hun echtgenoot van hen wilde ‘afpakken’,

lieten het er meestal ook niet bij zitten. Zo tekenden de echtgenotes van Van de Velde,

Floris en Poiret protest aan.73 Bourignon, als altijd overtuigd van haar eigen gelijk, liet

dergelijke kritiek niet over haar kant gaan. Zij slaagde erin de drie mannen stuk voor

stuk aan zich te binden en hen te vervreemden van hun echtgenotes door de integriteit

van hun vrouw in twijfel te trekken.74 Het was evident, zo hield Bourignon de betref-

fende volgelingen voor, dat hun vrouw een instrument van de duivel was, omdat zij

geen oog had voor het zielenheil van haar echtgenoot. Toen tijdens haar verblijf in

Hamburg de interne spanningen hoog opliepen, werden de echtgenotes van haar

gehuwde mannelijke volgelingen zelfs collectief tot zondebok gemaakt. Onomwon-

den schreef Bourignon in februari 1677 aan Van de Velde en De Lindt:
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Het schijnt, dat het Oude Serpent, dat Eva temteerde, op dat sy haar Man Adam

sou verleyden, nu gekroopen is in het Hooft van al de vrouwen, ten eynde sy hare

Mannen van het Licht der Waarheyd souden aftrekken, en dat die souden God

verlaaten, om sich met hun te vervoegen; [...] Want alle de Vrouwen hier zijn als

Duyvelen tegens mijne Schriften, ja tegens de gene die deselve achten en in

waarde houden.75

Dit soort beschuldigingen speelden in op misogyne gevoelens. Op die manier trachtte

Bourignon zichzelf buiten schot te houden. Dat zij op die manier moedwillig het

(potentiële) vrouwelijk deel van haar gevolg van zich vervreemdde, kon haar niet sche-

len. God had haar immers mannen beloofd en geen vrouwen.76

De affaire Swammerdam

Door de wijze waarop Bourignon haar gezag liet gelden, bleven botsingen met onge-

huwde mannelijke ‘kinderen’ evenmin uit. Symptomatisch is het conflict dat zich in

1676 voordeed tussen Bourignon en Swammerdam; een aanvaring die ook repercussies

had voor Bourignons betrekkingen met haar mecenas Johan Ortt, Swammerdams

vriend. De zogenaamde ‘affaire de Mr. Swammerdam’, zoals de zaak in Bourignons

brieven aan derden eufemistisch omschreven is, maakt onomwonden duidelijk dat zij

in haar autoriteitsaanspraken op grenzen stuitte en dat de ‘kinderen’ niet in alles

gevolg gaven aan de eisen van hun ‘moeder’.77 Dankzij een aantal tot nu toe onbeken-

de brieven van Swammerdam aan Bourignon die ik in de Bodleian Library te Oxford

gevonden heb, is het mogelijk de ‘affaire’ van twee zijden te belichten en de aard en

nasleep van deze zaak nader te onderzoeken. Hierdoor komt ook de vermeende breuk

tussen Bourignon en haar vermaarde volgeling in een nieuw licht te staan.

De voorgeschiedenis is bekend.78 In april 1673 had Swammerdam schriftelijk

contact gezocht met Bourignon, omdat hij zich op dat moment verscheurd voelde

tussen enerzijds zijn onstuitbare drang tot natuuronderzoek en zijn hang naar weten-

schappelijke erkenning, en anderzijds zijn godsdienstig plichtsbesef en zijn bekom-

mernis om zijn zielenheil.79 Bovendien stond hij onder grote druk van zijn vader, die

vond dat zijn zoon zijn tijd verdeed en maar eens in zijn eigen levensonderhoud moest

gaan voorzien. Swammerdam hoopte dat Bourignon hem raad kon geven. Zij had

slechts één advies: alles opgeven en Jezus Christus navolgen. Het zou echter nog tot

augustus 1675 duren voordat Swammerdam inderdaad gereed was om de eerste brug

op weg naar het hemelse Jeruzalem over te gaan. Samen met zijn nicht Grietje Volckers

verliet hij kort daarna Amsterdam om zich bij Bourignons gezelschap in Sleeswijk aan

te sluiten.

Hoewel Bourignon haar twijfels had of Swammerdam ooit de wedergeboren staat

zou bereiken, kan uit de door haar gehanteerde aanspreekvormen worden afgeleid dat

zij hem vanaf januari 1675 toch als een van de haar door God toegewezen kinderen

beschouwde.80 Zij had hoge verwachtingen van dit nieuwe ‘kind’, niet in de laatste

plaats omdat zij meende dat hij een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het

kopiëren en vertalen van haar geschriften.81 Wat Swammerdams verwachtingen van

Bourignon waren, is moeilijker te bepalen, omdat er van hem slechts enkele brieven
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aan haar zijn overgeleverd. De wijze waarop hij haar adviezen omtrent de uitgave van

zijn Ephemeri vita opvolgde, alsmede zijn bereidheid om te breken met zijn tot het

rooms-katholicisme bekeerde vriend Stensen, rechtvaardigen niettemin de conclusie

dat hij voornemens was om zich als een gehoorzaam ‘kind’ aan haar gezag te onder-

werpen.82

Over Swammerdams nicht, Grietje Volckers, was Bourignon aanvankelijk weinig

positief gestemd. Zij betwijfelde in 1673 of Volckers wel de vereiste verzaking zou

kunnen opbrengen. Opvallend genoeg voerde Bourignon hiervoor een argument aan

dat zij noch tegen Swammerdam noch tegen een van haar andere mannelijke volge-

lingen van gereformeerden huize had ingebracht: de protestantse leer van de voldoe-

ning. Bourignon motiveerde haar twijfels als volgt:

maar ik en weet niet, of gij wel door myne schriften verstaan hebt, dat men syn

selven versaaken moet, om een discipel Jesu Christi te syn, en ook om my te

volgen. want dit is een lesse die niet wel in uwe religie geleert wert, dewyl dat sij

de saligheid willen hebben, alleen door de verdienste christi volgende haare

verdurve natuur, ende daar meede hopende saligh te worden door een speculatief

geloof: gelovende dat Jesus Christus alles voor haar voldaan heeft.83

Bourignon hield Volckers ook voor dat er tot dan toe al verscheidene ‘Dochters’ naar

haar waren overgekomen, maar dat nog geen van hen ‘die wegh’ had ‘willen volgen die

God my geleid’.84 In plaats daarvan hadden zij haar tegengesproken. Daarom, zo

schreef zij in 1673 aan Volckers, durfde zij het niet goed meer aan om nog vrouwen in

haar gezelschap op te nemen. Maar anderhalf jaar later herzag Bourignon haar stand-

punt. Zij zat op dat moment dringend verlegen om huishoudelijke hulp en wilde

Volckers wel als dienstbode in haar gezelschap opnemen.85 Op 23 augustus 1675

berichtte Bourignon haar dat zij samen met haar neef naar Holstein mocht overko-

men.86

Op 30 september 1675 arriveerden Volckers en Swammerdam in Sleeswijk. Beiden

vonden onderdak in het kort daarvoor door Bourignon gekochte huis in de wijk

Lollfuss. Swammerdam werd dus niet, zoals tot nu toe verondersteld is, op

Noordstrand gestationeerd.87 Hij bleef in Sleeswijk totdat hij op 26 maart 1676 samen

met Van de Velde naar Kopenhagen vertrok. Daar moesten zij in opdracht van

Bourignon bij de Deense koning Christiaan V haar zaak bepleiten.88 Toen bleek dat het

niet eenvoudig was om toegang te krijgen tot de koning of een van diens raadsheren,

raadde Bourignon Swammerdam aan om een anatomische les aan het hof te geven als

hij Christiaan V en diens hovelingen daarmee een plezier zou kunnen doen.89 Een

opmerkelijk advies voor iemand die zich in eerdere brieven zo negatief over zijn anato-

mische praktijken had uitgelaten en een bewijs temeer dat een zeker opportunisme

Bourignon niet geheel vreemd was. Of Swammerdam zijn ontleedkundige gaven

daadwerkelijk demonstreerde, is niet bekend. Wel is bekend dat hij exemplaren van

zijn Ephemeri vita uitdeelde aan functionarissen die hem en Van de Velde ter wille

zouden kunnen zijn.90
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Irritaties
Al voor zijn vertrek naar Kopenhagen was er wrijving ontstaan tussen Swammerdam

en Bourignon. Swammerdam bleek grote moeite te hebben met het huishoudelijke

regiem. Zo ergerde hij zich aan de slechte hygiëne in huis; de servetten werden maar

eens in de drie weken gewassen en waren daardoor haast niet meer schoon te krijgen.

Het huishoudelijk werk dat zijn nicht moest doen, was in zijn ogen veel te zwaar.

Bovendien vond Swammerdam Bourignon onpraktisch en niet altijd even redelijk.

Wat wist zij eigenlijk van de toediening van medicijnen aan zieke broeders? Waarom

mocht hij geen kranten lezen? Over al deze zaken luchtte hij al op 14 november 1675

zijn hart in een, tot nu toe onbekend gebleven, brief. Voorzichtig zoekend naar woor-

den om zijn kritiek te formuleren, legde hij zijn ‘très chère mère’ zijn twijfels voor:

j’ay este bien aise et j’ay loué dieu, d’estre venu icy, et je le suis et faite encor. car

ie pense asseurement, que c’est Dieu qui m’a mené et donné l’instint de venir

chez vous [...] mais non obstant tout cela, j’ay quelque doubte de vos comporte-

ments, qui m’inquietent parfois si fort, que je regrette presque l’heure d’estre

venue chez vous.91

Swammerdam voegde eraan toe dat hij Bourignon desondanks als zijn ‘meesteres’

wilde blijven erkennen en hij sprak de hoop uit dat de problemen van voorbijgaande

aard zouden zijn. Het tegendeel bleek echter waar te zijn.

De irritaties bleven zich opstapelen, waardoor de moeder-zoonrelatie onder grote

druk kwam te staan. Swammerdam bleek steeds meer moeite te hebben met zijn eigen

werkzaamheden. Hij moest Bourignons brieven en geschriften kopiëren, vertalen en

ordenen.92 Maar hoe meer stukken hij van haar kopieerde, hoe meer haar manier van

redeneren, haar achterdocht, haar inbeeldingen en haar slechte geheugen hem tegen

de borst stuitten.93 Naar het schijnt ventileerde hij, zonder Bourignon daarin te

kennen, zijn kritiek in brieven aan Ortt, die op dat moment nog alle vertrouwen in

haar gaven had.94 Uiteindelijk zouden de spanningen zo hoog oplopen dat Swammer-

dam niet langer in de nabijheid van zijn geestelijke moeder wilde verkeren. De drup-

pel die de emmer deed overlopen, was de wijze waarop Bourignon in mei 1676 een

conflict met Swammerdams nicht beslechtte. Zelf verkeerde Swammerdam op dat

moment in Kopenhagen, waar hij samen met Van de Velde een vrijgeleide voor Bouri-

gnon en haar gevolg moest zien los te krijgen.95

Wat de precieze aard van het conflict tussen Bourignon en Volckers was, is niet

duidelijk. Waarschijnlijk dienden de problemen zich kort voor hun vertrek naar

Hamburg reeds aan. Toen al had Bourignon haar ‘dochter’ naar het schijnt willen

wegsturen. Volckers had daarop haar goede wil getoond en Bourignon aangeboden om

al haar kleren te verkopen.96 Dat was vijftien dagen voordat Bourignon besloot naar

Hamburg te vertrekken omdat Sleeswijk bezet dreigde te worden door Christiaan V.97

Toch mocht Volckers Bourignon nog vergezellen naar Hamburg. Daar aangekomen

namen de ergernissen alleen maar toe. Vanuit haar nieuwe verblijfplaats schijnt

Volckers in het geheim brieven aan Swammerdam te hebben geschreven waarin zij

haar beklag deed over Bourignon. Deze brieven verzond zij via Holland naar

Kopenhagen. Toen Bourignon daar achterkwam, was zij des duivels. Zij had toch al, zo

beweerde zij tegenover Swammerdam, twijfels gehad over de trouw van Volckers,
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omdat zij haar veel te afhankelijk van haar neef vond.98 Met haar ‘verraad’ was voor

Bourignon de maat vol. Het meisje moest weg. Volckers, door Bourignon in de corres-

pondentie ook wel aangeduid als ‘notre soeur’, schijnt daarop in tranen te zijn uitge-

barsten. Bourignon was echter onverbiddelijk. Op 22 mei 1676 liet zij Volckers op de

boot naar Holland zetten.99 Per brief lichtte Bourignon Swammerdam over het lot van

zijn nicht in. Uiteraard kreeg hij Bourignons versie van het verhaal te horen. Of dat de

waarheid was, valt niet meer na te gaan. De enige bron waarover we voor deze kwestie

beschikken, zijn Bourignons brieven.100

Het gedwongen vertrek van zijn nicht, gevoegd bij de problemen die hij zelf met

Bourignon had, lijken Swammerdam alle lust benomen te hebben om zich opnieuw

aan het regiem van zijn geestelijke moeder te onderwerpen. Toen eind mei 1676 duide-

lijk werd dat de geheime raad van de koning niet bereid was om Bourignon een vrij-

geleide te verstrekken, keerden hij en Van de Velde onverrichter zake terug naar Slees-

wijk.101 Al op 16 juni 1676 reisde Swammerdam door naar Amsterdam.102 Daar aange-

komen besloot hij maar direct bij zijn vader aan te kloppen. Die woonde nog altijd met

dochter Jannitgen in het huis op de Groenburgwal, waar Jan negen maanden eerder

zijn boeken en papieren, zijn insectenverzameling en zijn instrumenten had achter-

gelaten. Klaarblijkelijk was Swammerdam bereid zich opnieuw te voegen naar het

gezag van zijn vader als hij maar weer toegang kreeg tot de schatten die hij eerder

omwille van zijn zielenheil had moeten opgeven.

Breuk?
Terug in Amsterdam trachtte Swammerdam geleidelijk aan de draad van zijn oude

leven weer op te pakken.103 Hij hervatte zijn onderzoek, zonder ogenschijnlijk nog

langer gekweld te worden door schuldgevoelens en zonder zich al te veel gelegen te

laten liggen aan de verwachtingen van zijn vader. Swammerdams latere biografen leid-

den hieruit af dat het intermezzo Bourignon voorbij was.104 Voortaan zou hij, zo

onderstreepten zij, zich weer geheel en al aan de wetenschap wijden, getuige zijn

studie over de bijen die hij in 1677 voltooide, en zijn inspanningen om zijn manu-

scripten persklaar te maken.105 Swammerdam had, zo redeneerden zij, zijn verstand

hervonden en dus met de ‘geëxalteerde mystica’ gebroken.106 Deze gedachtegang

bestendigt het in zekere zin onaantastbare beeld van Swammerdam als de grote

natuurwetenschapper en reduceert diens verblijf in Sleeswijk tot een faux pas die

gelukkig snel werd rechtgezet.107 De redenering gaat echter, zoals we zullen zien,

niet helemaal op. Er was namelijk geenszins sprake van een definitieve breuk met

Bourignon.

Geen van Swammerdams biografen durfde te veronderstellen dat het misschien

juist mede aan de kennismaking met Bourignon te danken was dat hij uiteindelijk

weer een nieuw evenwicht vond tussen zijn drang tot wetenschappelijk natuuronder-

zoek en zijn geloof. In Bourignon had hij immers een geestelijk leidsvrouwe gevonden

op wie hij, zo zal nog blijken, ook na zijn terugkeer in Amsterdam een beroep kon

doen. Bourignon had hem bovendien voorgehouden dat God ‘geheel goet’ was en dat

de mens Zijn liefde kon terugwinnen. Haar voorstelling kan ertoe hebben bijgedragen

dat Swammerdam het beeld van de wrekende oudtestamentische God waarmee hij in

1675 nog zo hevig worstelde, achter zich kon laten. Dat zich in dat opzicht een omslag

in hem voltrokken had, moge blijken uit de voorrede die hij in 1677, dus na zijn terug-
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keer in Amsterdam, bij de Nederlandse vertaling van La solide vertu I schreef. Hierin

repte hij, geheel in de geest van Bourignon, alleen nog maar over de liefde voor God:

En gy sult o leeser met verwondering en verbaastheid verstaan, hoe makkelyk,

hoe light, hoe soet en profytelijk het is, om Godt van ganscher herten te bemin-

nen [...] En daar in alleen bestaat alle de deugt.108

In ieder geval kon Swammerdam na zijn verblijf bij Bourignon weer een meer

deïstisch godsbeeld, dat ondanks alles ook in zijn Ephemeri vita nog doorklonk, omar-

men.109 Het stelde hem, anders dan voor zijn bekering, in staat om zijn natuurweten-

schappelijke onderzoek te verzoenen met zijn godsdienstige opvattingen en zich te

bevrijden van zijn gewetenswroeging. Illustratief zijn de brieven aan Thévenot uit

1678 waarin Swammerdam hem schreef over ‘Godt inde bybel der natuur’ en ‘den

almaghtighen vinger gods, in de Anatomie van een luijs; waar in gy wonderen op

wonderen, op een gestapelt sult vinden, en de wysheid Gods in een kleen puncte klaar-

lyk sien ten toon gestelt’.110

In tegenstelling tot wat Schierbeek veronderstelde, verbrak Swammerdam het

persoonlijke contact met Bourignon niet.111 Ofschoon hij uitgesproken twijfels had

over haar goddelijke aanspraken, bleef hij haar om raad vragen en zijn diensten

aanbieden.112 Zo schreef hij haar begin augustus 1677 vanwege op stapel staande veran-

deringen in de huiselijke sfeer, die voor hem ongetwijfeld ook financiële consequen-

ties hadden.113 Zijn zuster Jannitgen stond op het punt om te trouwen en dat beteken-

de dat hij het huis uit moest.114 Uiterlijk 1 mei 1678 moest hij van zijn vader andere

woonruimte hebben gevonden.115 Waar moest hij naar toe? Geld om iets te huren had

hij niet. Bourignon raadde hem af om bij zijn broer Jacob en diens gezin in te trekken.

Zijn naaste familie had immers weinig met hem op. Het beste kon hij bij zijn vriend

Christoffel van Weijlandt gaan wonen. Die had kort daarvoor op haar aanraden zijn

koopmanschap opgegeven en zich teruggetrokken op het platteland, net buiten

Amsterdam.116 Of Swammerdam dat advies opvolgde, is niet bekend. Uit zijn brief-

wisseling met Thévenot kan worden afgeleid dat hij voor 1 mei 1678 nog wel aan Ortt

gevraagd had of hij op Nijenrode kon komen wonen. Die had echter afwijzend gerea-

geerd.117 Mogelijk was dat mede omdat Bourignon tussen hen in stond. Voor Ortt had

zij volledig afgedaan nadat zij hem, zo beweerde hij, met haar brieven beledigd had.

Hij voelde zich door haar bedrogen omdat zij hem dingen zou hebben doen geloven

‘qu’il trouve en sa conscience n’estre veritable’.118 Daarom had hij haar in 1677, in wat

vermoedelijk een van zijn laatste brieven aan haar was, betiteld als ‘chymerique,

injuste, mensonge, etc’. Swammerdam daarentegen, die eerder openlijk zijn twijfels

over Bourignon geuit had, bleef zich desondanks schatplichtig aan haar voelen.

Hoezeer Swammerdam ook in 1678 nog in Bourignons invloedssfeer verkeerde,

blijkt uit zijn correspondentie met Thévenot.119 In januari van dat jaar schreef hij zijn

Franse vriend en mecenas een brief waarin hij zich zeer openlijk uitsprak over zijn

geloof en zichzelf een katholiek in de ware betekenis van het woord betoonde. In 

de verantwoording die Swammerdam hiervoor gaf, klinkt duidelijk de stem van

Bourignon door:
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Wat my belanght, ik ben meer catholyk als gereformeert, maar daar om veraght

ik niemant, en ik sou ook van geen religie willen veranderen, want die Godt

alleen bemint en syn naasten als syn selven, die kan salig worden door christum,

al was hy een geboren turk. want wy syn alle door christum verlost.120

Onomwonden kritiseerde hij nu zijn oude vriend Stensen, die inmiddels een benoe-

ming tot titulair bisschop van Titiopolis (apostolisch vicaris van de Noordse missie)121

aanvaard had: ‘Maar Steno is al te partial, en hy denkt niet als om ymant catholyk te

maaken, sonder dat hy op het essentiele siet dat in den godsdienst is.’122 Ook hierin

sprak Swammerdam Bourignon na, al noemde hij in zijn brieven aan Thévenot

nimmer haar naam en repte hij met geen woord over de hand- en spandiensten die hij

nog voor haar verrichtte.

De in opdracht van Bourignon door Swammerdam uitgevoerde werkzaamheden

zijn het meest overtuigende bewijs dat hij, zij het op afstand, deel bleef uitmaken van

haar kring. Zo maakte hij in 1677 een verbeterde Nederlandse vertaling van La solide

vertu I en schreef hij een buitengewoon lovende voorrede bij dit geschrift.123 Het werk

verscheen nog datzelfde jaar in druk, maar opvallend genoeg zonder de voorrede van

Swammerdam. Voorts zorgde hij ervoor dat er in 1677 in diverse kranten advertenties

voor Bourignons boeken en voor de geschriften van Bertrand de la Coste werden

geplaatst en legde hij namens haar contact met Elzevier.124 Ook bleef hij registers voor

haar geschriften maken en haar brieven kopiëren.125 Het is niet uitgesloten dat Swam-

merdam zijn diensten tegen betaling, en dus mede uit geldgebrek, verrichtte.126 De

toelage van zijn vader, die in 1678 tweehonderd gulden per jaar bedroeg, was naar zijn

gevoel te laag om van te kunnen leven.127

Voor zover ik kan nagaan, dateert het laatste afschrift van Bourignons brieven dat

Swammerdam vervaardigde, van 29 februari 1678.128 Het lijkt erop dat de banden daar-

na losser werden.129 Persoonlijke beslommeringen én een gevoel van opluchting na het

plotselinge overlijden van zijn vader in april 1678 kunnen daaraan debet geweest zijn.

Swammerdam werd na diens dood bovendien opgeslokt door andere bezigheden. Met

het oog op de boedelverdeling wilden zijn broer en zuster onmiddellijk de verzame-

ling Chinees porselein en het naturaliënkabinet van hun vader verkopen. De aanvan-

kelijke vraagprijs bedroeg 60.000 gulden.130 Toen er echter zelfs voor 12.000 gulden

nog geen koper gevonden kon worden, besloot de familie tot veiling over te gaan. Jan

Swammerdam kreeg de zware taak toebedeeld om de collectie te catalogiseren. Maan-

denlang is hij hiermee bezig geweest.131 Het voordeel was wel dat zijn zuster hem hier-

door nog enige tijd als huisgenoot moest gedogen. Daarmee was zijn huisvestingspro-

bleem voorlopig opgelost. Tegelijkertijd moet zich een groot gevoel van vrijheid van

hem meester hebben gemaakt. Eindelijk zou hij kunnen doen wat hij wilde zonder

voortdurend door zijn vader achterna gezeten te worden. Bovendien zou hij dankzij

het erfdeel waarop hij recht had, meer financiële armslag krijgen.132

Na de collectie van zijn vader te hebben beschreven stortte Swammerdam zich

weer met hart en ziel op zijn eigen project: het ordenen en persklaar maken van zijn

manuscripten voor een uitgave in het Nederlands en het Latijn van zijn microscopi-

sche studie van allerlei insecten en andere kleine dieren. In de nachtelijke uren teken-

de hij zelf meer dan vijftig platen met figuren, die als gravures in de tekst moesten

worden opgenomen. Zijn gezondheid liet echter te wensen over. Tegen de herfst van
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het jaar 1679 stak een almaar aanhoudende koorts de kop op.133 Desalniettemin

probeerde hij zo goed en zo kwaad mogelijk zijn werk voort te zetten, totdat hij in

januari 1680 zeer ernstig ziek werd.134

In de wetenschap dat hij niet lang meer te leven had, maakte Swammerdam op 25

januari 1680 voor notaris Jacob Matham zijn testament op.135 Hij woonde op dat

moment samen met zijn nicht Grietje Volckers op de Achtergracht tegenover de

Varkensmarkt (thans Weesperplein).136 In het testament vermaakte Swammerdam zijn

manuscripten over de natuur, anatomie der bijen, kapellen en de bijbehorende teke-

ningen aan zijn Franse vriend Thévenot.137 Naar alle waarschijnlijkheid bezat

Swammerdam op dat moment ook nog alle brieven die Bourignon hem geschreven

had, alsmede de door hem vervaardigde afschriften van haar traktaten en van haar

brieven aan Johan en Anna Ortt, Johan Hase, Jan en Sophia van Someren, Johan

Tiellens en andere volgelingen. Of Swammerdam hierover het een en ander in het

testament vastlegde, is niet bekend. De handschriften kwamen later in het bezit van de

familie Enschedé in Haarlem en werden in 1867 met de rest van de Enschedé-biblio-

theek geveild.138 Zijn geldswaardige papieren, obligaties ter nominale waarde van

6500 gulden, legateerde hij aan Volckers.139 Swammerdam benoemde haar ook, met

Christoffel van Weijlandt, tot executeur-testamentair, een bewijs temeer dat hij met

haar beduidend meer verwantschap voelde dan met zijn eigen broer en zuster. Meer

dan wie ook moet Volckers begrepen hebben waarom hij destijds zijn ziel had toever-

trouwd aan Bourignon. Of zij ook, zoals Lindeboom veronderstelde, het meisje was

aan wie Swammerdam ooit een trouwbelofte gegeven had, is niet met zekerheid te

zeggen.140 Op 17 februari 1680 stierf Swammerdam, vijf dagen na zijn 43ste

verjaardag.141 Volckers, die hem naar alle waarschijnlijkheid de laatste maanden van

zijn leven verzorgd en bijgestaan had, bleef voorlopig op de Achtergracht wonen. Van

hieruit deed zij op 19 april 1680 aangifte voor de collaterale successie.142 Daarna

verhuisde zij naar de Taksteeg. Nog datzelfde jaar trad zij in het huwelijk met Daniel

de Hoest, praktiserend geneesheer te Leiden.143 Volckers was toen 32 jaar oud en zou

nog aan drie kinderen het leven schenken. Haar keuze voor het huwelijk impliceerde

een definitieve breuk met de door Bourignon voorgestane geestelijke levenswijze.

De conflicten tussen Bourignon enerzijds en Swammerdam en Volckers anderzijds

laten zien welke problemen het geestelijk moederschap in de praktijk opriep. In de

dagelijkse omgang bleek de moeder-kindrelatie, zoals de hierboven geciteerde brief

van Swammerdam aan Bourignon reeds illustreerde, op grote, zo niet onoverkome-

lijke bezwaren te stuiten. In veel gevallen leidde dat tot een breuk, doordat het ‘kind’

zich terugtrok of doordat de ‘moeder’ zich van het ‘kind’ distantieerde. Wat de verhou-

dingen tussen Bourignon enerzijds en Swammerdam en Volckers anderzijds nog inge-

wikkelder maakte, was dat er kennelijk tevens een spanningsveld tussen twee reeksen

relaties lag: de moeder-kindrelatie en de sekseverhoudingen in de groep c.q. tussen

Bourignon en de vrouwen.

Toch hoefden, zo blijkt uit de affaire Swammerdam, negatieve ervaringen niet

altijd meteen tot een definitieve breuk te leiden. Toen Swammerdam zich weer op

veilige afstand van zijn geestelijke moeder bevond en uitsluitend nog via brieven met

haar in verbinding stond, kon en wilde hij zich weer voegen in de rol van het ‘kind’ dat

zich aan haar geestelijk gezag onderwierp. Opvallend was dat Bourignon hem op haar
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beurt, na alles wat er gebeurd was, met raad en daad terzijde bleef staan.144 Haar milde

houding hing ongetwijfeld samen met de diensten die Swammerdam ook na zijn

terugkeer naar Amsterdam voor haar bleef verrichten. In die zin was en bleef zij ook

afhankelijk van hem. Ontbrak de inbreng van tegenprestaties en daarmee een zekere

wederkerigheid, dan lijkt er voor Bourignon geen enkele reden geweest te zijn om de

relatie met een weerspannig ‘kind’ in stand te houden. Haar handelwijzen met Swam-

merdams vriend Ortt en met zijn nicht Volckers zijn daarvan het bewijs. Toen Ortt niet

langer als haar mecenas wilde optreden, verbrak Bourignon alle banden met hem en

zijn echtgenote. Datzelfde gold voor Volckers, jegens wie Bourignon zich na de breuk

in 1676 evenmin verzoeningsgezind toonde, al zullen in dit geval ook de sekseverhou-

dingen een rol gespeeld hebben.145

Toverijbeschuldigingen

Bourignons ervaringen met de in haar ogen gemakzuchtige Friese ‘vrienden’ en weer-

spannige ‘dochters’ bleven niet zonder effect. Zij maakten Bourignon harder en onge-

duldiger. Wie zich in haar ogen niet goed gedroeg, kon onmiddellijk vertrekken.146

Poiret, die pas in 1676 voor het eerst met Bourignon in contact kwam, ondervond dat
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aan den lijve. Hij werd zelfs tot tweemaal toe door haar weggestuurd. Dat hij haar

ondanks alle vernederingen toch als de met goddelijk gezag en wijsheid beklede ziel

bleef beschouwen, kwam vooral doordat haar boodschap voor hem geloofwaardig

bleef. Voor hem impliceerde dit dat als hij de volmaaktheid van zijn ziel zocht, hij zijn

eigen wil moest onderdrukken en zijn geestelijke moeder in alles moest gehoorza-

men.147 Dat verklaart ook waarom hij zich uiteindelijk in alles schikte en zelfs bereid

was om zijn huwelijk op te geven. De autoritaire en repressieve manier waarop

Bourignon haar volgelingen tegemoet trad, kon zich echter ook tegen haar keren. Dat

gebeurde toen Bertrand de la Coste haar in 1679 officieel van toverij en andere misda-

den beschuldigde.

La Coste versus Bourignon
Voor La Coste was Bourignon in 1676 nog de grote profetes wier komst reeds door

Nostradamus voorspeld was. Hij had haar dat jaar in Hamburg voor het eerst ontmoet

en haar vervolgens in zijn huis opgenomen. Ruim een jaar lang woonden zij samen,

zonder dat dit tot grote fricties leidde. Met lede ogen zag hij haar in juni 1677 naar

Lütetsburg vertrekken. Om La Costes overkomst naar Oost-Friesland mogelijk te

maken, beval Bourignon de voormalige kolonel van de artillerie, wiskundige en
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uitvinder bij baron Knyphausen aan als een goed en integer mens. Als vestingbouw-

deskundige zou La Coste hem naar Bourignons zeggen goede diensten kunnen bewij-

zen.148 Knyphausen bleek geen bezwaren tegen zijn komst te hebben. La Coste greep

de hem geboden mogelijkheid met beide handen aan, pakte zijn boedel in en regelde

een schip. Nog voor het einde van de maand augustus sneed hij zijn banden met de

wereld door en toog hij naar Oost-Friesland.

Na aankomst in Lütetsburg kreeg La Coste een vertrek in het slot toegewezen. Op

aanraden van Bourignon bekleedde de baron hem met een militaire functie en

benoemde hij hem tot kapitein. De voormalige kolonel beschouwde die rang echter als

een degradatie en een aantasting van zijn eer.149 Mogelijk versterkte de miskenning

van zijn militaire status zijn persoonlijke frustraties. Die waren eerder al door gebrek

aan erkenning voor zijn wiskundige berekeningen en uitvindingen hoog opge-

lopen.150 La Coste kwam in Lütetsburg bovendien in een andere relatie tot Bourignon

te staan. Was hij in Hamburg nog haar steun en toeverlaat geweest, in Lütetsburg

waren de rollen omgedraaid. Hier moest hij alles aan Bourignon overlaten, zelfs

wanneer het om zaken ging waarover zij niet eens zelf kon beslissen. De communica-

tie met de baron en met de rest van de buitenwereld verliep echter uitsluitend via

haar.151 Tegelijkertijd moest La Coste zijn geestelijk leidsvrouwe delen met andere

volgelingen die als haar ‘kinderen Gods’ hoger in aanzien stonden dan hij.

Wat hem, zo verklaarde La Coste in 1679, bovendien steeds meer tegen de borst

stuitte, was Bourignons gierigheid. In haar hoedanigheid van regentes van het gast-

huis voor de in- en uitheemse armen en zieken betoonde zij zich volgens hem niet vrij-

gevig genoeg. Dat Bourignon gierig was, was haar ook al door andere volgelingen

verweten. Zo had Maria Hase Bourignon voorgehouden dat zij nergens op hoefde te

beknibbelen en ook anderen van haar rijkdom zou moeten laten profiteren.152 Voor een

aantal Friese volgelingen was Bourignons overdreven zuinigheid zelfs reden geweest

om met haar te breken. Zij vonden dat de geldelijke vergoeding die Bourignon hun gaf

in geen verhouding stond tot de door hen geleverde goederen en diensten.153

Tijdens zijn verblijf in Lütetsburg ging La Coste zich ook aan Bourignons alwe-

tendheid ergeren. Waren haar handelen en weten wel door de Heilige Geest geïnspi-

reerd? Meer en meer bespeurde hij, gelijk de Friezen jaren eerder, een sterke discre-

pantie tussen de door Bourignon verkondigde waarden en idealen en de wijze waarop

zij zich in eigen kring opstelde. De voormalige artillerie-overste voelde zich uiteinde-

lijk zo misleid en bedrogen door Bourignon dat hij geloofde met een tovenares in

plaats van een profetes van doen te hebben.154 Zo kwam hij ertoe haar aan te klagen

wegens toverij en andere misdaden.

La Coste maakte zijn voornemen op 9 januari 1679 kenbaar in een brief aan baro-

nes Knyphausen, die op dat moment in Aurich verbleef bij haar vriendin, prinses

Christine Charlotte von Württemberg, de regentes van Oost-Friesland:

Celle sy [brief, MdB] est pour vous faire savoire que Dieu Par sa grande misericor-

de ma fait conoistre toutes les fourbes D’Anthoinnete Bourignon, et Je suis prette

a le Prouver Devant Dieu et toute [sic] le Monde.155

La Coste verklaarde te kunnen bewijzen dat Bourignon niet de gave van de Heilige

Geest had zoals zij een ieder wilde doen geloven en dat hij haar handelen al sedert
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Pasen 1678 nauwlettend in de gaten hield. Niet zonder reden richtte La Coste zich met

zijn beschuldigingen tot de barones. Hij wist dat hij bij haar een gewillig oor zou

vinden.

De verstandhouding tussen Bourignon en barones Knyphausen was aanvankelijk

zeer vriendschappelijk geweest. Toen Bourignon bij haar aankomst niets had om op te

slapen of te zitten, was het de barones geweest die haar de benodigde meubels geleend

had. Als dank en bij wijze van herinnering bood Bourignon haar een spiegel aan toen

haar eigen huisraad uit Hamburg arriveerde en zij de geleende meubels kon terugge-

ven.156 Maar als snel staken wantrouwen, achterdocht en gevoelens van afgunst de kop

op. Zo kwam Bourignon er achter dat voor haar bestemde brieven die aan de baron

geadresseerd waren, tijdens zijn afwezigheid door de barones werden opengemaakt.157

Daarbij kwam dat Bourignon toch al grote moeite had om zich op een positieve manier

tot andere vrouwen te verhouden. De barones op haar beurt moet Bourignon steeds

meer als een vreemde indringster zijn gaan beschouwen, die te veel beslag legde op

haar echtgenoot. Geen wonder dat de beide vrouwen als twee kemphanen tegenover

elkaar kwamen te staan. Zolang de baron Bourignon nog de hand boven het hoofd

hield, gedoogde de barones haar, maar ook niet meer dan dat.158 Probleem was echter

dat de baron meestentijds aan het hof in Aurich verbleef en dus niet altijd als buffer

kon fungeren.

Maar al te goed besefte Bourignon dat La Costes beschuldigingen koren op de

molen van de barones waren. Op 18 februari 1679 informeerde zij De Lindt over de

weinig rooskleurige situatie waarin zij op dat moment verkeerde:

De Heer [baron, MdB] acht ons; maar de Vrouw [barones, MdB] veracht ons, en

werd nu gestijft door L.C. [La Coste, MdB] die mogelijk na Holland zal vertrekken

daar hy my dreygt in Verachting te sullen brengen, gelijk ook over-al waar hy

komt.159

La Coste zette door. Op 7 maart 1679 diende hij bij het gerecht van Lütetsburg een offi-

ciële aanklacht tegen Bourignon in. Hij verklaarde dat hij haar reeds geruime tijd

kende, haar aanvankelijk voor zeer heilig hield en daarom in haar gezelschap opgeno-

men wilde worden. Sedert dat hij bij haar in Lütetsburg woonde, had hij echter het

volgende ontdekt:

1. une avarice insatiable; 2. une presumption de son merite et esprit ridicule,

et 3. une faculte de se transformer en toute sorte de figure.160

Ter ondersteuning van zijn eerste beschuldiging voerde La Coste onder meer aan dat

Bourignon in haar hoedanigheid van moeder en regentes van het gasthuis van

Lütetsburg nooit enige aalmoes of hulp gaf aan de armen. Zij eigende zich zelfs alle

inkomsten toe uit de landerijen die de baron voor het gasthuis ter beschikking had

gesteld, zonder dat zij ooit een arme in het gasthuis opnam. La Coste oordeelde dat een

dergelijke handelwijze misdadig was voor een gezelschap dat over zoveel geld beschik-

te en dit tegen hoge rentes uitzette.161 Zelf had hij naar eigen zeggen nooit een cent

ontvangen ofschoon hem twee ‘écus’ per week beloofd waren.

Om de tweede aanklacht te ondersteunen bracht La Coste de getuigenissen in van
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de timmerlieden en metselaars die aan de bouw van het gasthuis gewerkt hadden.

Bourignon had hun daarbij onmogelijke dingen opgedragen onder het mom dat die

bevelen voortkwamen uit de Heilige Geest die haar regeerde. Op grond daarvan meen-

de zij overal verstand van te hebben.

Ter ondersteuning van de derde beschuldiging verhaalde La Coste hoe hij

Bourignon ooit midden op de dag alleen in haar kamer in Lütetsburg had aangetroffen

en haar had zien veranderen in een licht zo helder als de zon, en haar afwisselend klein

en groot had zien worden, ‘tousiours belle comme un ange’. Twee keer was hem dit

overkomen en navraag bij Tiellens, Van de Velde en anderen had uitgewezen dat ook zij

een dergelijke ervaring hadden gehad en dat als een teken van goddelijk contact

hadden opgevat. Ofschoon La Coste dit aanvankelijk ook gedacht had, was hij er

inmiddels van overtuigd dat Bourignon een kwaadaardige geest was die zich van trans-

figuraties bediende om de mensen in haar macht te krijgen. Hij beschuldigde haar daar-

mee van een vorm van magie die gewoonlijk alleen aan heksen, dus aan handlangsters

van de duivel, werd toegeschreven.162

Baron Knyphausen, die na de door La Coste ingediende aanklacht Bourignon hoor-

de, zag zich gedwongen om maatregelen te nemen. Op 17 maart 1679 maakte hij een

contract op, dat behalve door hem ook door zijn vrouw en door Bourignon werd onder-

tekend. Hierin werden in zeven artikelen Bourignons rechten en plichten vastge-

legd.163 Bepaald werd onder meer dat zij de baron en barones alsnog duizend rijksdaal-

ders zou betalen voor de bouw van het gasthuis, welk bedrag zij zou terugkrijgen

wanneer zij Lütetsburg verliet.164 Voorts zou Bourignon jaarlijks een deel van de
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inkomsten van de haar ter beschikking gestelde landerijen moeten doneren aan de

armen. Bourignons verzoek om een kamer in het kasteel te mogen houden, werd geho-

noreerd. De baron en de barones boden Bourignon en de leden van haar gezelschap

tevens een vrijgeleide en beloofden hen te beschermen tegen een ieder die hen of hun

woning of hun goederen schade zou toebrengen. Voorlopig mocht zij nog voor niets in

de ‘pastorie’ blijven wonen.165 Later dat jaar zou Knyphausen zijn financiële steun

intrekken. Bij acte van 5 december 1679 verkocht hij haar het betreffende huis met de

bijhorende tuinen en grond. Voorts legde hij bij die gelegenheid contractueel vast dat

Bourignon voortaan het goed van de armen van Lütetsburg beheerde en volgens zijn

orde onder hen zou distribueren en dat zij tevens de zorg voor de boekhouding op zich

zou nemen zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen.166

La Costes verzoek om een inquisitoriaal proces tegen Bourignon in te stellen, wees

Knyphausen af. Daarvoor boden de eerste twee beschuldigingen volgens hem onvol-

doende grond.167 De derde beschuldiging werd door Bourignon ontkend. Desgevraagd

weigerde zij om hiervoor voor het gerecht te verschijnen, zodat Knyphausen besloot om

de zaak voorlopig te laten rusten totdat er overtuigender bewijsmateriaal geleverd zou

zijn.168 La Coste verliet daarop Lütetsburg, maar gaf zich niet zomaar gewonnen. In de

hoop dat de kerkelijke autoriteiten wel ontvankelijk zouden zijn voor zijn beschuldi-

gingen jegens Bourignon vervoegde hij zich op 12 maart 1679 bij het Ministerium van

Norden. De volgende middag legde hij hier ten overstaan van drie lutherse predikanten

een verklaring af, waarin hij nadrukkelijk verklaarde dat Bourignon niet de gave van de

Heilige Geest bezat, hetgeen hij naar eigen zeggen met vele voorbeelden kon staven.169

Hij vertelde hoe hij zelf door haar ‘verleid’ was, drie jaar lang in haar gezelschap

verkeerd had, maar nu door Gods genade zijn gezond verstand hervonden had en zich

inmiddels van haar had afgescheiden.

Samengevat richtte La Costes kritiek zich op drie punten. Ten eerste betichtte hij

Bourignon ervan vele rijke lieden uit Brabant en andere plaatsen te hebben ‘verleid’,

onder het mom dat zij de bruid van de Heilige Geest was. Vier van hen had zij, naar

zijn zeggen, tot haar ‘evangelisten’ gemaakt: Johan Tiellens, Volckert van de Velde,

Ewoud de Lindt en ‘noch einen Reformirten Priester, der todt’. Hiermee moet hij op De

Cort gedoeld hebben.170

In de tweede plaats zou Bourignon gebruikmaken van wonderlijke voorstellingen

om de mensen te verblinden en te vervoeren. Zo verklaarde La Coste dat zij eens aan

hem en haar gevolg was verschenen, omgeven door een fel licht, waarbij helle stralen

van haar gezicht afkwamen, gekleed in het paars, gelijk de vrouw uit Openbaring

hoofdstuk 12, maar zonder de daar genoemde ster om haar hoofd en maan onder haar

voeten. Ook was Bourignon aan hem verschenen in de gedaante van een klein meisje

van tien jaar. Toen hij haar vroeg waarom zij nu zo klein was en voorheen zo groot,

antwoordde zij, zo beweerde La Coste: ‘Christus, alss er von seiner Mutter Schoss

gestanden und gebethet, hatte, ob er wohl klein, den heijl: geist gehabt. also rede auch

derselbe durch sie, ob sie wohl ein klein Mäegen wäre’. Ook verklaarde La Coste dat

Bourignon zich soms zo jong kon maken dat zij een maagd van 25 jaar werd, terwijl

zij toch 63 was. Toen hij daarover met haar disputeerde, had zij dat zelf aan haar

goddelijke natuur toegeschreven. Voorts zou La Coste Bourignon ooit op een en

hetzelfde moment zowel binnen in zijn huis als buiten in de tuin bij de andere vrien-

den hebben zien staan. Kennelijk schreef hij haar dus, zolang hij haar gezag erkende,
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ook de gave van bilocatie toe, die opgevat kon worden als een teken van heiligheid.

Ten slotte voerde La Coste nog vijf bewijzen aan op grond waarvan hij stelde dat

Bourignon niet van de Heilige Geest vervuld was. Zij was hoogmoedig, leugenachtig,

gierig en onrechtvaardig, sprak zichzelf in haar geschriften geregeld tegen en gaf meer

dan eens blijk van onwetendheid. De hierbij door La Coste aangevoerde voorbeelden

dienden deels weer als bewijs van Bourignons magische krachten.

Na alle punten van kritiek te hebben opgesomd, kon La Coste niet anders conclude-

ren dan dat Bourignon een ‘böse Creatur’ was, ‘so nicht zu dulden, eine Zauberinne, so

mit Teuffelerijen ümbginge’. Daarom moest volgens hem de hoge landsoverheid

verwittigd worden. Door haar als een tovenares en handlangster van de duivel af te

schilderen ondermijnde La Coste niet alleen Bourignons goddelijke gezagsaanspraken,

maar verschafte hij de overheid tevens een gegronde reden om haar te vervolgen.171

De predikanten van Norden waren bereid gevolg te geven aan de door La Coste

ingediende aanklacht. Zij informeerden het vorstelijk Ministerium in Aurich. Dit hoog-

ste kerkelijke orgaan van Oost-Friesland dreigde kort daarna al met de ban, maar

moest inbinden toen de standen op de landdag bezwaar maakten tegen een eventuele

gevangenneming van Bourignon.172 Die terughoudendheid was vermoedelijk terug te

voeren op de bijzondere bescherming die Bourignon van de zijde van baron Knyp-

hausen genoot. De situatie in Lütetsburg zal hierdoor echter niet minder gespannen

zijn geworden.

Bourignon deed La Costes aanklachten ten overstaan van de baron en haar ‘kinde-

ren’ af als valse verdachtmakingen. Het kon niet anders of La Coste was zelf ten prooi

gevallen aan duivelse krachten, waardoor hij, zo meende Bourignon, niet meer wist

wat hij deed of zei. Aan De Lindt, die zij in februari 1679 informeerde over de gebeur-

tenissen in Lütetsburg, schreef zij:

Ik heb hem [La Coste, MdB] hier voortijds waarachtig in sijn Woorden gevonden,

maar nu segt hy niets ten mijnen aansien dat waar is. Ik vrees, dat hy, hebbende

al te hoog willen klimmen, de Duyvel hem zal doen vallen in ’t diepste van den

Afgront.173

Toch moeten de beschuldigingen Bourignon angst hebben ingeboezemd. Niet voor

niets liet zij via haar contacten in Amsterdam de bewegingen van de naar Holland

uitgeweken La Coste scherp in de gaten houden. Ondertussen bleef zij Knyphausen

voorhouden dat haar voormalige volgeling geheel en al in de ban van de duivel was.174

Meer dan wie ook realiseerde Bourignon zich dat de hele affaire haar reputatie geen

goed deed. Zij ondervond aan den lijve dat zij hierdoor in een uitermate kwetsbare posi-

tie kwam te verkeren, zeker wanneer de barones bij afwezigheid van haar echtgenoot

min of meer vrij spel had. Het was dus zaak dat zij de steun bleef houden van de baron.

Dat zal ook de reden zijn dat Bourignon hem tijdens zijn afwezigheid informeerde over

incidenten die zich in Lütetsburg rond haar persoon voordeden. Zo berichtte zij hem in

juli 1679 dat zij zijn secretaris ervan verdacht een uit Amsterdam afkomstig en aan

Tiellens geadresseerd postpakket te hebben onderschept nadat het op het slot bezorgd

was. Zij eiste dat de brieven uit dit pakket haar alsnog ter hand gesteld werden.175 In

december 1679 deed zij haar beklag over het bruuske optreden van zijn zuster. Die zou

op een dag samen met de meesteres van zijn kinderen en een derde persoon zomaar
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haar woning zijn binnengedrongen. Bourignon lag op dat moment, zo schreef zij, ziek

te bed. De ongenode bezoekers rukten haar de dekens van het lijf en schreeuwden: ‘Hé

bien Mademlle, estes-vous malade? nous sommes de Monsr. de Lutzbourg, ne voulez-

vous pas parler?’ Toen zij zagen dat Bourignon hoge koorts had, liepen zij door naar de

kamer van Tiellens, gooiden zijn bril op de grond, doorzochten zijn geschriften en zijn

papieren en eisten vervolgens van Van de Velde dat hij hun ook het andere huis liet zien.

Bourignon hield de barones verantwoordelijk voor dit incident. Die was er volgens haar

op uit om haar te laten doden of om haar te laten bespioneren en haar zo op een fout te

kunnen betrappen of in een hinderlaag te lokken. Klaarblijkelijk hechtte de barones, zo

hield Bourignon Knyphausen voor, meer geloof aan de leugens van die dwaze La Coste

dan aan de door haar vertolkte waarheid.176

Op de door La Coste tegen Bourignon ingebrachte beschuldigingen heeft ook Van

der Linde de aandacht gevestigd.177 Hij raadpleegde echter uitsluitend de kerkelijke

bronnen en beschikte hierdoor maar over een deel van het dossier. Bovendien is hem

ontgaan dat er binnen een jaar uit een andere hoek een nog veel ernstiger aanklacht

tegen Bourignon werd ingediend.178 Die opeenstapeling van beschuldigingen leidde

ertoe dat haar positie in Lütetsburg onhoudbaar werd.

Bourignon versus Schmeuser
De aanleiding tot de tweede zaak was opnieuw een beschuldiging van toverij. Ditmaal

ging het echter om een duivelspact, dus om een demonologische opvatting van toverij,

en was het niet Bourignon die beschuldigd werd, maar was zij degene die een ander

beschuldigde. Het slachtoffer was een kind van tien jaar: Hans Hinrich Schmeuser, het

zoontje van de Hamburgse chirurgijn Heinrich Schmeuser, dat in Lütetsburg was

ondergebracht om van Poiret Frans en Latijn te leren en door Bourignon in de christe-

lijke deugden te worden onderwezen. De vader van de jongen maakte al sedert 1673

deel uit van Bourignons kring, maar pas tijdens haar verblijf in Hamburg in 1676-77

had hij haar persoonlijk leren kennen.179 In die periode sympathiseerde ook zijn echt-

genote nog met Bourignon. Haar houding veranderde echter toen bleek dat haar man

steeds afhankelijker van Bourignon werd en zelfs besloot om hun zoontje aan haar

zorgen toe te vertrouwen.180

Op 10 februari 1680 schreef Bourignon Schmeuser een brief waarin zij hem voor-

hield dat de kleine Hans Hinrich een pact met de duivel had gesloten en vrijwel iede-

re nacht naar de heksensabbat ging. De jongen zou haar zelf verteld hebben dat hij

an den Teufell verbunden wehre, durch expressen Vertragk undt das er Ihm seine

Seele hatte gegeben, und sein Marckzeichen empfangen, und das er beynahe alle

Nachten auff den Sabbath gehe, mit seiner Mutter, seine Grosmutter, seinen

Oheimb den Priester. Er saget uns solche erschröckliche Dinge von der Teuffeleij,

Hurereij, Sodomietherey, und andere Gottlose Dingen vor, das es ohnmüglich zu

glauben solte sein, das ein so Junger Kint, alle solche dingen solte konnen

wissen.181

In dezelfde brief verklaarde Bourignon dat Hans Hinrich Schmeuser met twee van

haar knechten samenwerkte. Gedrieën hadden zij haar voorraad vlees, vis, boter, kaas

en bier gestolen en alles naar hun heksensabbat gebracht. Bovendien zouden zij haar
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hele wijnvoorraad in emmers hebben overgeheveld en er in drie weken tijd een half

okshoofd doorheen gejaagd hebben, een hoeveelheid waar Bourignon en haar gevolg

gewoonlijk een half jaar mee toekwamen. De knechten hadden, op instigatie van de

jongen, afgesloten ruimten weten te betreden zonder de grendels te ontsluiten. Boven-

dien zouden de betrokkenen gezworen hebben haar en haar beide vertrouwelingen,

Tiellens en Van de Velde, te vermoorden, terwijl zij alle drie doodziek te bed lagen en

zich niet konden verweren.182 God had haar dit alles tijdig onthuld, opdat zij maatre-

gelen zou treffen, aldus Bourignon. Het jongetje had zij verjaagd zonder zijn zonden

verder aan iemand bekend te maken. Hij bevond zich nu bij een eerzame weduwe in

Norden, zo liet zij Schmeuser weten.

Het was niet de eerste keer dat Bourignon anderen van een duivelspact beschuldig-

de. In 1662 had zij de vijftig aan haar zorgen toevertrouwde meisjes in Notre-Dame des Sept

Douleurs als handlangsters van de duivel afgeschilderd.183Dat was in de tijd dat zij nog in

Rijsel woonde en zich nog niet de mogelijkheid had voorgedaan om zich los te maken

van de beeldwereld over toverij en duivel die zij uit haar jeugd had meegekregen. Maar

uit haar latere brieven blijkt dat ook na haar vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden en

haar breuk met de rooms-katholieke kerk als heilsinsitituut, haar geloofswereld in dit

opzicht niet wezenlijk veranderde. Tot het einde toe bleef Bourignon geloven in de rea-

liteit van toverij en dus in het bestaan van tovenaars en toveressen. Zij beriep zich hier-

voor zelfs op de Schrift, waarin uitdrukkelijk gesproken wordt van ‘eenen Simon de too-

venaar, die de gave Godts voor geld wilde koopen’.184 Nog in 1680 beweerde zij zelf dat

God haar twaalf jaar daarvoor, dus tijdens haar verblijf in Amsterdam, geopenbaard had

dat ‘meer dan de drie vierdeparten van alle de persoonen des weerelds aen den Duivel

verbonden zijn door een eigentlijk verdrag’.185 Sedertdien was het kwaad zo toegeno-

men dat zij geloofde dat ‘van hondert persoonen naeuwlijks een van dit verdrag vry’

was.186 Dat anderen het bestaan van tovenaars en tovenaressen ontkenden en ‘Duivele-

ryen voor ydele inbeeldingen’ hielden, deed voor haar niets af aan de waarheid van haar

eigen geloof.‘Ik heb daer van’, zo schreef zij in september 1680 aan dr. Blankaart,‘soo veel

ondervinding, dat ik oirdeel dat de persoonen die schrijven om soo grooten quaet te

bedekken of te verschoonen, gelijk gy ook doet in het boek dat gy my hebt toegesonden,

eenig belang in de saek der toovenaren hebben.’187 Voor haar was en bleef het bestaan van

tovenaars tegelijkertijd een bevestiging van haar eigen uitverkiezing. Want, zo bericht-

te zij nog in oktober 1680 aan Chateauvieux, ‘of schoon vele persoonen de Duivels Magie

hebben, soo worden ’er doch seer weinig gevonden, die de Goddelijke Magie hebben,

gelijk die is, met welke my Godt heeft begenadigt’.188

Toch moeten de ervaringen te Rijsel in 1662 Bourignon ook geleerd hebben dat een

expliciete beschuldiging van duivelspact zeer ernstig was en justitieel onderzoek verg-

de.189 Zij wist dus dat zij zich op gevaarlijk terrein begaf toen zij in Lütetsburg

opnieuw een kind een pact met de duivel ten laste legde. Dat zal ook de reden zijn

geweest dat zij Schmeuser opdroeg de brief te verbranden waarin zij hem opening van

zaken had gegeven. Zijn echtgenote Margaretha en haar moeder Margarete Kruse, die

niets meer met Bourignon ophadden, waren hem echter vóór.190 Zij wisten de hand te

leggen op de brief, zo blijkt uit een zeer bewogen schrijven van 16 juli 1680 van groot-

moeder Kruse aan barones Hedwig Knyphausen.191 De grootmoeder liet de door

Tiellens geschreven en door Bourignon ondertekende brief met een notaris en getui-

gen in het bijzijn van de predikanten vidimeren om de echtheid ervan te laten vast-
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stellen. Vervolgens wendde zij zich tot de Hamburgse senaat en zo kwam de zaak aan

het rollen.

De senaat, die onder meer belast was met de rechtspleging en al in 1677 een poging

had ondernomen om Bourignon te laten arresteren, voelde zich verplicht een onder-

zoek in te stellen.192 Vincentius Rumpf, rechtslicentiaat, en Johan Lemm, bloedverwant

van een hoge Hamburgse raad, werden naar Lütetsburg gestuurd om Bourignons

aanklacht te onderzoeken. Daartoe werd Hans Hinrich Schmeuser op 24 augustus 1680

gehoord. Hieruit kwam naar voren dat hij geen christelijk onderricht kreeg, regelma-

tig geslagen werd en als loopjongen gebruikt werd. Zo had hij opdracht gekregen om

de dieren in de keuken, de hof en de stal te verzorgen. Indien nodig moest hij te voet

boodschappen doen in Hage en in Norden, op anderhalf uur loopafstand van Lütets-

burg. Naar zijn zeggen hoefde hij niet te bidden en ging hij nooit meer naar de kerk.

Wel leerde hij zijn catechismus en eenmaal had hij ook in de bijbel gelezen. De Lindt

had hem het boek echter afgepakt, hem geslagen en voorgehouden dat ‘böse

Menschen’ van ‘die Mutter’ Bourignon niet mochten lezen. Hans Hinrich verklaarde

zelf niets af te weten van een pact met de duivel en uit eigener beweging nooit over

tovenaars te hebben gesproken. De demonologische toverijvoorstelling inclusief het

verhaal dat hij iedere nacht met zijn moeder, zijn grootmoeder en zijn oom, de predi-

kant, aan de heksensabbat deelnam, was naar zijn zeggen van Bourignon afkomstig.

Tiellens had hem op een goede dag in zijn kamer geroepen en hem haar beschuldi-

gingen voorgehouden. De jongen had daar erg om moeten lachen. Daarna had ook

Poiret, zijn leermeester, hem verweten dat hij volgens Bourignon een verbond met de

duivel had gesloten en dat hij in aanwezigheid van zijn stiefgrootvader, zijn groot-

moeder en zijn oom een papier had ondertekend. Vervolgens was hij door Tiellens en

Poiret bedreigd en mishandeld totdat hij bekende dat alles waar was. Kort daarna was

hij, zo verklaarde de jongen, door Tiellens naar de weduwe in Norden gebracht.193

Onduidelijk blijft wie de waarheid sprak: de tienjarige Hans Hinrich Schmeuser of

Bourignon.194 Als we aannemen dat de beschuldiging van de toverijpraktijken en het

duivelspact inderdaad uit Bourignons koker kwam, dan is de vraag waarom haar

agressie zich uitgerekend tegen de kleine Schmeuser keerde. Vermoedelijk was de

jongen een makkelijke prooi, omdat hij op dat moment het enige kind was dat in haar

gezelschap verkeerde en omdat in haar optiek kinderen van tovenaressen als duivels-

gebroed golden. Door de zoon verdacht te maken beschuldigde zij dus indirect diens

moeder, Margaretha Schmeuser. Was Bourignon eropuit om op die manier Heinrich

Schmeuser, die zij als een trouwe volgeling beschouwde, los te weken van zijn gezin?

Dat werd Bourignon althans door diens echtgenote en schoonmoeder verweten.195

Gelet op de parallellen met de zaak van Van de Velde, wiens dienstbode zij in 1670 voor

een ‘toveresse’ gehouden had, wellicht niet ten onrechte. Het is overigens niet uitge-

sloten dat Bourignons beschuldiging ook verband hield met de in 1679 door La Coste

tegen haar ingediende aanklacht, die vermoedelijk nog als een steen op haar maag lag.

Meende zij misschien door Hans Hinrich Schmeuser van duivelspact te beschuldigen

de overspannen situatie waarin zij inmiddels verkeerde, weer beheersbaar te maken of

op die manier de aandacht van zichzelf af te leiden?

Hoe het ook zij, de twee in de openbaarheid gebrachte toverijkwesties brachten

Bourignon in een moeilijk parket. De baron had haar na de zaak La Coste nog de hand

boven het hoofd gehouden, maar bleek daartoe na ontvangst van de aanklacht uit
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Hamburg niet langer bereid. Bourignon besefte maar al te goed wat de consequenties

van een eventueel heksenproces konden zijn. Had niet al in december 1679 een onbe-

kende in een taverne in Norden Tiellens voorgehouden dat er maar eens 7 à 8 mannen

naar Lütetsburg moesten komen om Antoinette te verbranden?196

In september 1680 werd duidelijk dat Knyphausen inderdaad aanstuurde op een

proces, waarin hij behalve Bourignons handelwijze met de kleine Schmeuser tevens de

eerder door La Coste ingediende aanklacht van toverij wilde laten onderzoeken.

Opvallend genoeg was het Schmeuser sr. die alarm sloeg toen hij lucht kreeg van het

aanstaande proces. Kennelijk had hij zijn vertrouwen in Bourignon nog niet verloren.

Per expresse waarschuwde hij haar op 5 september 1680 voor het grote gevaar waarin zij

verkeerde.197Zij diende zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken, nu de Hamburgse

senaat Knyphausen toestemming had gegeven haar gevangen te nemen ‘wegens sooda-

nige Crimes die lieff en leven importeerden’.198

Het vervolg der gebeurtenissen is bekend. In allerijl liet Bourignon haar wagen

gereedmaken en haar huisraad opladen om op 9/19 september 1680 Lütetsburg te

verlaten. Pas een week later lichtte Tiellens Knyphausen in over haar vertrek.199

Bourignon bevond zich toen al lang en breed buiten de jurisdictie van de heerlijkheid

Lütetsburg, maar zou niet lang meer van haar vrijheid genieten. Haar dood maakte dat

de tegen haar aangespannen rechtszaak geseponeerd moest worden.

Verdeel-en-heers-strategieën

De conflicten die tijdens het verblijf in Lütetsburg de kop opstaken, onderstrepen

nogmaals dat Bourignon geen tegenspraak duldde. Zij liet een soort totalitair gezag

gelden, dat alle terreinen van het leven bestreek. Daarom typeerde Van der Linde haar

ook, en niet ten onrechte, als een ‘Autokratin’. Toch is dat een wat al te gemakkelijke

en ook te eenzijdige typering, omdat zij geen recht doet aan de kwetsbare positie waar-

in Bourignon zich als geestelijk leidster bevond. Als vrouw kon zij nu eenmaal geen

aanspraak maken op een formele machtspositie. Juist daarvoor had Van der Linde geen

oog. Die onmacht kan verklaren waarom Bourignon welhaast krampachtig alles en

iedereen in haar omgeving probeerde te controleren en te beheersen. Zij deed dat

overigens niet alleen door gebruik te maken van verdeel-en-heers-strategieën. Indien

zij dat nodig achtte, schrok zij er zelfs niet voor terug om de waarheid naar haar hand

te zetten. De zaak Schmeuser, waarvan Van der Linde zoals gezegd niet eens weet heeft

gehad, moge dat duidelijk maken.

De zaak Schmeuser
De Schmeuser-affaire is aan de aandacht van Van der Linde ontsnapt, waarschijnlijk

omdat Bourignon er in haar brieven met geen woord over rept. Ik ben de zaak op het

spoor gekomen tijdens archiefonderzoek in Aurich, waar ik de betreffende stukken in

het familiearchief van de Knyphausens aantrof. Voorzover ik heb kunnen nagaan,

maakt Bourignon slechts in twee van haar in druk verschenen brieven een toespeling

op de zaak. De ene is gericht aan de in Genève wonende edelman Chateauvieux en de

andere aan François de Bragelongue uit Osnabrück, die zich in 1680 met zijn zoontje

(sic) en zijn dienaar bij haar in Lütetsburg wilde vervoegen.200 Bourignon geeft in
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beide brieven echter een geheel andere draai aan de zaak, waardoor niet alleen de

oorspronkelijke adressaten op het verkeerde been gezet werden, maar ook de lezer die

geen weet heeft van haar beschuldigingen aan het adres van Hans Hinrich Schmeuser.

Aan De Bragelongue droeg Bourignon nota bene op om contact te zoeken met

Schmeuser. Indien hij, zo schreef zij hem op 29 juli 1680, onderweg Hamburg zou

aandoen, dan moest hij Schmeuser zien te spreken en hem meedelen dat hij bij haar

mocht komen wonen als hij besloten had ‘sijn Quaad Geselschap’ te verlaten. Zij durf-

de Schmeuser zelf, zo vertelde zij aan De Bragelongue, niet te schrijven, omdat haar

brieven geregeld in handen van zijn vrouw of schoonmoeder vielen. Voor de laatste

had Bourignon geen goed woord over:

een Vrouw, van soo groote onbescheydentheyd, dat sy my wel heeft derven doen

teykenen in een lasterlijk Afbeeldsel met twee Duyvels aan mijn beyde seijden, en

die van mijn Geselschap by my; my toeschrijvende een Brief, op de alder-Infaam-

ste en Schandelijkste manier die men sou konnen uytspreeken of bedenken. Sy

neemt voor een Dekmantel, dat ik Quaad van haar sou geseyt hebben; hoewel ik

haar nooyt heb gesien noch gesprooken, of in eeniger maate quaad van haar

gesegt. Sy noemt my meenigmaal in haar Brief, Tooveres en Hoer; hoewel sy

genoeg door hare Discoursen doet verstaan, dat die Naamen wel op haar selfs

passen.201

Bourignon verklaarde medelijden te hebben met Schmeuser, die in het gezelschap van

‘soodanige Menschen’ verkeerde. Zij was echter niet van plan om hem van zijn gezin

los te weken als hij daar zelf geen behoefte aan had.

De informatie die Bourignon De Bragelongue toespeelde, is in twee opzichten

tekenend voor de wijze waarop zij haar gezag trachtte te handhaven. In de eerste plaats

manipuleerde Bourignon de waarheid door, zonder dat de ontvanger daar weet van

had, slechts een deel van het verhaal te vertellen. In de tweede plaats refereerde zij

voortdurend aan duivelse tegenkrachten, waarin zij zelf daadwerkelijk geloofd lijkt te

hebben. Deze werden veelal gepersonifieerd door haar onwelvallige echtgenotes of

andere vijanden, die in Bourignons optiek haar of haar volgelingen bedrogen of

belasterden en daarmee het goddelijke werk ongedaan probeerden te maken.202

Negatieve effecten
Door te manipuleren of anderen tot zondebok te maken, speelde Bourignon haar

volgelingen telkens opnieuw tegen elkaar uit, terwijl zij zelf buiten schot bleef. Zij

deinsde er bijvoorbeeld niet voor terug om de ondeugden en onvolmaaktheden van de

ene ‘ami’ of ‘enfant’ breed uit te meten in brieven aan andere ‘vrienden’ of ‘kinderen’.

Zo schilderde zij Grietje Volckers tegenover Johan Hase als een leugenachtig persoon

af, omdat deze ‘dochter’ een aantal tekortkomingen in haar  geestelijke moeder gesig-

naleerd meende te hebben.203 Later werd Hase op zijn beurt door haar betiteld als een

‘valsche Broeder’, omdat hij zich neerbuigend zou hebben uitgelaten over de ‘Waar-

heyt’ van haar geschriften.204 Kortom, wie het waagde kritiek te hebben, kreeg

onmiddellijk de bal teruggekaatst. Naar aanleiding van Volckers aanmerkingen hield

Bourignon Hase zelfs voor dat dergelijk gedrag eigen was aan een verdorven natuur.

Zo iemand beschuldigde gewoonlijk degene van wie zij (of hij) bang was dat deze haar
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(of hem) zou beschuldigen, aldus Bourignon. Zij sprak in dit verband van een duivel-

se boosaardigheid. Over Volckers zelf schreef zij:

Maar die verdorve Natuur wil nooyt gemist hebben, en tracht altoos haar Zonden

t’ontschuldigen, door de gebreeken van andere, seggende meenigmaal om fouten

te ontdekken ter plaatse, daar der geen zijn.205

Als er echter één persoon was die hierin zeer bedreven was, dan was het Bourignon zelf

wel. Het lijkt er kortom op dat zij delen van haar eigen persoonlijkheid eenvoudigweg

op anderen projecteerde.

Bourignons in druk verschenen brieven aan haar vrienden en kinderen zijn in de

meeste gevallen zo veel mogelijk ontdaan van eventuele voor de betrokkenen belasten-

de informatie. Nu eens is de betreffende passage geheel geschrapt, dan weer zijn de

namen van de betrokken personen vervangen door asterisken.206 In de briefpublicaties

ontbreekt derhalve heel veel informatie die van cruciaal belang is voor een goed begrip

van de wijze waarop Bourignon met haar volgelingen communiceerde. Onder de

noemer van ‘roddel’ is dergelijke informatie door de antropoloog Max Gluckman

getypeerd als ‘the very blood and tissue’ van het gemeenschapsleven.207 Roddel kan

een effectief middel zijn voor het uitoefenen van sociale controle, maar roddel kan ook

tot desintegratie leiden.208 In Bourignons geval versterkte het selectief informeren van

groepsleden over het verzaken van een bepaald ‘kind’ misschien wel tijdelijk haar

persoonlijke band met die ene door haar in vertrouwen genomen volgeling. Op de

langere termijn leidde deze handelwijze echter tot grote interne verdeeldheid, zeker

toen steeds meer gefrustreerde volgelingen zich van ‘geheime informatie’ gingen

bedienen om Bourignon bij andere groepsleden zwart te maken.209

De ban verbroken

Het zal duidelijk zijn dat het beroep op een profetische spreekpositie en de keuze voor

het geestelijk moederschap uiteindelijk geen garantie bleken te zijn voor succes.

Bourignon slaagde er niet in het gros van haar gevolg voor langere tijd aan zich te

binden, al haar verdeel-en-heers-strategieën ten spijt. Maar in het verlies van haar

aantrekkingskracht speelden ook factoren een rol die Bourignon zelf niet in de hand

had. Zo waren er de vervolgingen in Sleeswijk-Holstein en Hamburg waardoor

Bourignon tussen 1674 en 1677 geregeld moest onderduiken en zich tegelijkertijd tegen

de kritiek van de predikanten teweer moest stellen. Dat ging ten koste van de aandacht

die zij aan haar eigen ‘kinderen’ kon of wilde geven. Daarbij kwam dat zij door het

verlies van Noordstrand niet meer kon beschikken over wat in haar ogen de door God

voor haar en haar gevolg gereserveerde locatie was.

Wat Bourignons gezelschap echter vooral parten speelde, was het ontbreken van

een duidelijke eigen en positief geformuleerde groepsidentiteit.210 Het huisgezin van

Jean de Labadie, dat in Wieuwerd uitgroeide tot een gemeenschap van vier- à vijfhon-

derd personen, had dat wel, alleen al omdat het vast bleef houden aan het geloof in de

predestinatie. Als het om het afbakenen van de verhouding tot andere religieuze groe-

pen ging, viel Bourignon terug op voor de hand liggende zwart-wit- of goed-foutsche-
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ma’s. Zo sprak zij bij voorkeur over zichzelf als het door God verkozen instrument dat

de goddelijke waarheid vertolkte. Zij was een ‘ware’ profeet. Haar concurrenten beti-

telde zij als instrumenten van de duivel, ‘valse’ profeten, die leugens verkondigden.211

Of zij stelde ‘de goede wil’ van de mensen die Jezus Christus wilden volgen, tegenover

de duivel die dit streven altijd probeerde te verhinderen.212

Al evenmin slaagde Bourignon erin om naar binnen toe een communis opinio te

vestigen, die richting had kunnen geven aan de door haar en haar groepsleden

gekoesterde waarden. Tekenend is bijvoorbeeld dat zij in eigen kring telkens opnieuw

van gierigheid en van gebrek aan liefdadigheid werd beschuldigd. Problematisch was

ook dat het door haar aangekondigde einde der tijden almaar uitbleef, wat het voor

velen wel erg moeilijk maakte om zich aan het door haar voorgeschreven regiem te

blijven onderwerpen. Bourignon keerde zich van de weeromstuit zelfs tegen haar

eigen ‘kinderen’. Die zouden door hun zonden en hun ongehoorzaamheid jegens haar

-en dus jegens God- verhinderen dat zij zich ooit op Noordstrand zouden kunnen

vestigen.213 Dat is een typisch Bourignoniaanse vorm van redeneren, die de structure-

le problemen waarmee zij te kampen had op geen enkele manier oploste. Toen er

tijdens het verblijf in Lütetsburg niet langer sprake was van externe dreigingen en alle

voorwaarden aanwezig waren om de autonome, zelfvoorzienende gemeente van ware

christenen te realiseren, werd het gebrek aan een duidelijke religieuze groepsidentiteit

Bourignons gezelschap zelfs fataal.

In feite bestond Bourignons gezelschap slechts uit individuele personen die alleen

met haar een band hadden. Wat deze groepsleden in Bourignons optiek aan haar

persoon bond en bleef binden, was de hoop eens door haar te worden herbaard en

aldus een ‘kind Gods’ te worden en zo het eeuwig heil te verwerven. In de optiek van

haar volgelingen speelden hierbij mogelijk nog andere motieven een rol: de behoefte

aan geborgenheid en veiligheid of de hoop voortaan verlost te zijn van de strijd om het

dagelijks bestaan door te gaan delen in de gemeenschap van goederen. De mate waar-

in volgelingen zich van Bourignon afhankelijk bleven voelen en bereid waren zich aan

haar regiem te onderwerpen, was echter onlosmakelijk verbonden met de mate waar-

in zij voor hen als profetes of charismatisch leidster geloofwaardig bleef. Dit laatste was

een van de grootste problemen waarvoor Bourignon zich gesteld zag. Zo waren de

Friese vrienden en later ook Swammerdam, Ortt en La Coste na een reeks van conflic-

ten niet meer bereid nog langer geloof te hechten aan haar claim dat zij door God

gezonden was om Zijn boodschap te verkondigen. Zij keerden zich van haar af. De

‘veranderingen’ en ‘murmureeringen’ die Bourignon zelf ontwaarde in groepsleden

van wie zij gemeend had dat zij de christelijke volmaaktheid zochten, leidden ertoe

dat zij op haar beurt steeds terughoudender werd in het aannemen van nieuwe volge-

lingen.214 Daarnaast maakten ook de vervolgingen in Sleeswijk-Holstein en Hamburg

haar zeer wantrouwend tegenover mensen die belangstelling toonden voor haar

geschriften.215 Dit alles had tot gevolg dat het gezelschap rond haar persoon almaar

kleiner werd.

Toen duidelijk werd dat ook in Lütetsburg de beoogde leefgemeenschap van ware

christenen niet van de grond kwam, zag Bourignon nog maar één uitweg: de schuld

afschuiven op haar ongehoorzame ‘kinderen’. In augustus 1679 luidde zij de noodklok.

Zij was naar eigen zeggen niet langer in staat om te schrijven en kon geen materie meer

aanleveren om de drukpers draaiende te houden. Als reden gaf zij op dat zij niemand
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had die ‘de Besorging der Tijdelijke Dingen’ op zich nam. Hierdoor liep de organisatie

van het huishouden niet naar wens. Onachtzaamheid had ertoe geleid dat er dingen

verloren waren gegaan en bedorven waren. Door deze ‘Wan-orde en Verwarring in de

Bestiering van de Huyshouding’ kon Bourignon niet meer de rust vinden om te schrij-

ven en ‘den Invloed des Hemels te ontfangen’. ‘O!’, verzuchtte zij, ‘hoe wenschelijk

soude het zijn, dat alle de Kinderen de Hand aan de Ploeg sloegen, en eendrachtelijk

trokken met de Moeder, om naar d’Eeuwigheyd te geraaken, volbrengende den Wille

hares Vaders in alle Dingen, tot het geringste toe’.216 Indien dat niet zou geschieden,

dan zou zij, zo redeneerde Bourignon, alleen blijven om zich tenminste met de geeste-

lijke zaken bezig te kunnen houden.217 Menigmaal had zij al bij God geklaagd en hem

voorgehouden dat zij hier niet aan toe kwam en hem gezegd:

Heere, Die Dingen gaan niet naar uwe Beveelen; en ik soude die niet konnen

verbeeteren, sonder de Mede-werking der Kinderen, die uwe Beveelen niet

genoeg ter Herten neemen. Sy veronachtzaamen de kleyne Dingen, en in de

Groote Saaken zijn sy niet getrouw.218

Het moge duidelijk zijn dat Bourignons rol als spreekbuis van God en die van moeder

der ware christenen in de praktijk onverenigbaar bleken te zijn.

Ik ben het echter niet met Van der Linde eens dat het louter en alleen aan Bourig-

nons tirannieke persoonlijkheid te danken was dat zij haar volgelingen van zich

afstootte. Dat is een te simpele voorstelling van zaken, omdat er zoals we eerder al

gezien hebben, van een eenzijdige relatie geen sprake was. Daarom is het beter om te

spreken van verlies aan charisma. Dat proces zette al voor 1679 in en begon toen duide-

lijk werd dat de vestiging van de gemeenschap van ware christenen op Noordstrand

een gepasseerd station was. Steeds vaker moest Bourignon haar volgelingen inprenten

welke taak zij hier op aarde voor hen wilde vervullen en waarom zij dat deed. Dirk

Bout bijvoorbeeld kreeg in 1676 van haar te horen dat zij in deze wereld geen voordeel,

eer of dienst zocht. Dat alles vond zij in God.

Het gene u wel behoord te doen sien, dat ik het lant in Noord-strant niet anders

behou, noch ook mijn Schriften niet drucken laat, dan alleen door een Christe-

lijke liefdadigheit, ten einde om door dese middelen, mijn Naasten in den Weg

der Zaligheit te geleiden.219

Het verlies aan charisma was echter niet alleen maar terug te voeren op het niet waar kun-

nen maken van bepaalde verwachtingen of beloftes. Minstens zo belangrijk waren de

situatie, de perceptie en de behoeften van de betrokken volgelingen. In hoeverre waren

zij in staat om te gaan met verwachtingen of beloftes die niet waren uitgekomen? Indien

zij eventuele teleurstellingen konden inpassen in het door Bourignon ontworpen bete-

kenissysteem, was er geen reden om het vertrouwen in haar op te zeggen, ongeacht of zij

al die nieuwe verwachtingen nu wel of niet kon waarmaken. Een prachtig voorbeeld

hiervan is de ‘speculatie’ van Tiellens uit 1679. Hij geloofde dat Bourignon er alsnog in

zou slagen om de haar beloofde kinderschare te vinden. Daartoe zou Bourignon ver-

voerd worden ‘avec Heli, pour venir à la fin du monde acquerir lors ce grand nombre

d’Enfans promis’.220 Zelf had zij hierover haar twijfels, omdat zij geen ‘revelations’ had

‘ik moet spreken’

494



ontvangen die in deze richting wezen. Wie Bourignon desondanks dit soort bovenmen-

selijke gaven bleef toeschrijven, zal echter niet de noodzaak hebben gevoeld om zich van

haar af te keren toen duidelijk werd dat zij haar beloften niet waar kon maken.

Uit de ervaringen van de Friese volgelingen, van verschillende vrouwen in

Bourignons gezelschap, van Swammerdam en van La Coste blijkt echter dat de meeste

volgelingen zich uiteindelijk niet langer op een positieve manier tot haar konden

verhouden.221 Duidelijk is dat wanneer zich een bepaalde verschuiving of verandering

in hun relatie met Bourignon voltrok, ook hun perceptie van haar als hun geestelijk

leidsvrouwe veranderde. Zo traden er in veel gevallen zeer duidelijk spanningen op

wanneer volgelingen met de wereld braken en alles achter zich lieten om zich bij

Bourignons leefgemeenschap aan te sluiten. In die gevallen veranderde de context

waarin de communicatie plaatsvond, hetgeen voor de ‘ontvanger’ meestal niet zonder

gevolgen bleef. De confrontatie met Bourignons fysieke nabijheid bracht hele andere

problemen met zich mee dan het briefcontact met haar, waarbij er nog altijd een duide-

lijke scheiding in tijd en ruimte was. Voor velen bleek het in de praktijk een te zware

opgave te zijn om zich in alles aan haar gezag te onderwerpen en te geloven dat zij 

in alle dingen door de Heilige Geest bestierd werd.222 Voor deze volgelingen verloor

Bourignon na verloop van tijd haar geloofwaardigheid. Er was dan dus niet langer spra-

ke van ‘geslaagde communicatie’.223 Dat was tevens het moment waarop de ban verbro-

ken werd en de wegen van Bourignon en de betreffende volgelingen zich 

weer scheidden. Tegelijkertijd moet niet worden uitgesloten dat een enkeling zich

Bourignons boodschap zodanig toe-eigende dat hij zelf dacht een profeet Gods te zijn.

Ook dan kon een breuk ontstaan of misschien zelfs wel door Bourignon geforceerd

worden, omdat zij een aanslag op haar spreekpositie koste wat het kost wilde voorko-

men en dus geen concurrentie duldde.224

De breuk betekende over het algemeen echter niet dat de afvallige volgelingen

geheel en al afstand deden van het soort denkbeelden dat Bourignon vertolkte. Dat

leidde er in sommige gevallen zelfs toe dat zij na verloop van tijd toch weer, zij het kort-

stondig, terugkeerden naar Bourignons gezelschap. Dat deden bijvoorbeeld Jelle Aedes,

Sikke Pieters en Jan en Sophia van Someren.225 Tekenend voor de behoeften van de

groepsleden die zich van Bourignon afkeerden, is dat de meesten van hen overstapten

naar een concurrerende religieuze groepering. Diverse Friese volgelingen zochten

bijvoorbeeld hun heil bij de quakers en sloten zich aan bij de gemeenschap van de

Society of Friends in Frederikstad. Jacob Taube en zijn echtgenote weken uit naar Altona

om zich daar bij een van de vele doopsgezinde groeperingen te voegen.226 Baron

Dodo II zu Inn- und Knyphausen verlegde zijn aandacht naar de Frankfurter piëtisten

en naar de kring rond de Engelse profetes Jane Leade, wier geschriften vanaf de jaren

negentig ook in Duitsland circuleerden.227 Johan Ortt en zijn echtgenote Anna Pergens

zouden na hun breuk met Bourignon de banden met hun familie en vrienden weer

aanhalen en zich inspannen om kasteel Nijenrode in zijn oude luister te herstellen. Op

den duur zouden zij hier zelfs hof gaan houden en zich een levensstijl aanmeten die

haaks stond op het door Bourignon uitgedragen ascetische ideaal, dat hen indertijd zo

had aangesproken.228 Zij bleven echter ontvankelijk voor het gedachtegoed van contro-

versiële lekentheologen en stelden zich rond 1700 in verbinding met Willem Deurhoff,

wiens denkbeelden sterk beïnvloed waren door Descartes en Spinoza.229 Voor de

genoemde volgelingen was Bourignons gezelschap dus een soort tussenstation, dat op
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kortere of langere termijn de overstap naar radicalere groeperingen mogelijk maakte.

Die stap in één keer nemen zou te groot zijn geweest. In die zin kunnen Bourignons

denkbeelden voor de zogeheten ‘zoekers’ een ‘brugfunctie’ hebben gehad, terwijl haar

persoonlijkheid en de persoonlijke interactie maakten dat zij zich op termijn van haar

afkeerden.

‘ik moet spreken’
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Schilderij van Dirk Maas (circa 1690) waarop goed te zien is hoe de Ortts na hun breuk met Antoinette 
Bourignon gingen ‘hofhouden’ op kasteel Nijenrode. Centraal afgebeeld op het steigerende paard is Johan Ortt,
links van hem zijn broer Abraham en zijn zwager Chevalier de Saint Paul. Rechts een rijtuig dat door zes
paarden getrokken wordt, met daarin Anna Ortt-Pergens en haar vijfjarige neefje Johan (zoon van Abraham
Ortt), die Nijenrode in 1701 van zijn oom en tante zou erven. Bruikleen Universiteit Nyenrode, Breukelen ( foto:
IB/RKD).




